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Fets
PRIMER.- Justificada la necessitat de contractar el servei, ja que d'acord
amb el Reial Decret 140/2003, es fa necessari contractar un laboratori
analític per a que realitzi els controls de l'aigua potable (de consum humà) ,
per tal que compleixi amb la normativa.
SEGON.- La unitat gestora ha presentat el pressupost de LABORATORI
ANALÍTIC VALLS, S.L per l'execució del contracte per un import de
1.812,00.-euros i 380,52.-euros d'IVA.
TERCER.- Existeix consignació adequada i suficient per a la realització del
contracte de referència.

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER.- Executar el contracte de serveis de realització d'analítiques de
l'aigua potable, amb l'empresa LABORATORI ANALÍTIC VALLS, .SL atesa
la necessitat degut a l'obligació legal, i donat que no disposa aquest
Ajuntament de mitjans materials per a realitzar aquest servei, vist que no
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s'han vulnerat les regles de contractació alterant l'objecte del contracte i que
l'interessat no ha subscrit contractes menors superant els llindars del
contracte menor, de conformitat amb les següents condicions:
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L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció al informe de
necessitats.
Codi CPV: 71620000-0 Serveis d'anàlisis
El responsable del contracte serà el Sr. José Ruiz Marin, Alcalde
El preu del contracte es fixa en 1.812,00.-euros, i 380,52.-euros d'IVA.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi
realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les
persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com
personal de l'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes
en l'execució del contracte.

SEGON.- Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei de contractes del
sector públic. I, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost
posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
QUART.- Notificar la present resolució al Responsable del contracte.
CINQUÈ.- Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Portal de transparència i al perfil del contractant.
SISÈ.- Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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L'Alcalde.
José Ruiz Marín
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