Expedient:

4314600000-2021-0000039

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de de les obres de
rehabilitació de l’Abadia de Senan

Fets
Per part de L’alcaldia s'ha aprovat iniciar l'expedient de contractació de de les
obres de rehabilitació de l’Abadia de Senan
El contracte és necessari per què l’any 2012, l’Ajuntament de Senan va adquirir
l’edifici de l’abadia a l’Arquebisbat de Tarragona per tal de proveir al municipi d’
un nou centre en el qual es puguin realitzar activitats culturals de lleure i la
possibilitat d’oferir un espai de coworking.
Per poder destinar aquest immoble a un ús públic i vist el seu estat de
conservació, es va encarregar la redacció del projecte bàsic i d’execució de les
obres de rehabilitació integral de l’Abadia i la seva adaptació a les diferents
normatives sectorials
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars
redactat per Alina Buiciuc, advocada i el Plec de prescripcions tècniques,
incorporats al projecte tècnic, redactat per Meritxell Llauradó Sanahuja,
arquitecte els quals han de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 336619.00 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa

Fonaments de dret
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La legislació aplicable és la següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de rehabilitació de l’
Abadia de Senan, mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost
base de licitació de 367.174,50 €, desglossat en un VEC de 303.450,00 i
63.724,50.€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i
una durada del contracte de 12 mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació , per que en el termini
de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat
amb la DA 3a de la Llei de contractes del sector públic.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
Presidenta: Carme Ferrer Cervelló, Alcaldessa
Vocal: Tècnic designat per la Diputació de Tarragona
Vocal: Tècnic designat per la Diputació de Tarragona
Vocal / Secretari: Xavier Salvadó Vives, secretari interventor del SAM
Assistència d'un tercer: Tècnic redactor del projecte
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Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
Xavier Salvadó Vives Titular , Anna Sans March suplent
Josep Monné Fort, Titular i Aida Martí Bosch suplent
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa
de contractació.

Règim de recursos:
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

L'Alcaldessa.
Carme Ferrer Cervelló
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