Na Teresa Roca Castell Secretaria interventora de l'Ajuntament de Camarles
CERTIFICO: Que a la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2020, es va adoptar
entre altres el següent acord:
11. Proposta inici expedient Subministrament camió cistella elevadora de segona mà
procediment obert simplificat sumari
Fets
Aquest ajuntament posa de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per
procedir a la contractació del subministrament d’un camió i una cistella elevadora atès que es
necessari per atendre entre altres treballs de l’enllumenat públic i reforçar a la brigada
municipal, davant la manca de recursos propis per garantir un bon servei.
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten a l’expedient i
documents tècnics, no disposant aquesta administració local, de mitjans, per a dur-la a terme
Fonaments de dret
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no
poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la
realització dels seus fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de subministrament d’un camió i una cistella
elevadora ,amb la finalitat d'atendre els compromisos adquirits i poder executar aquesta
inversió inclosa al pressupost municipal de 2020.
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la
Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i
la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003,
de 26 de novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació.
I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat
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