DECRET
Assumpte: Aprovació de l’expedient de contractació de les obres d'arranjament i
millora de diversos camins rurals al terme municipal de Godall.
L’objecte del contracte és la realització de les obres d'arranjament i millora de camins rurals
compreses en el projecte “Obres d'inversió per a la reposició de diversos trams de camins
municipals afectats pels temporals (camí de la Vinya de Sancho i camí de Morralles)".
L'arranjament dels camins municipals és necessari per a evitar els desperfectes que es
produeixen en els diferents episodis de pluges, estalviar les despeses de reparació en què
s'incorre com a conseqüència d'aquests desperfectes i millorar les condicions de la via per al
trànsit de vehicles.
Per tot això, en ús de les competències conferides per la disposició addicional segona de la Llei
9/2017,
HE RESOLT:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres d'arranjament i millora de diversos
camins rurals al terme municipal de Godall, amb un pressupost base de licitació de 52.631,90€
(IVA inclòs).
Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques particulars.
Tercer. Aprovar la despesa per valor de 52.631,90 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
454.61900.
Quart. Acordar simultàniament l'obertura de la licitació, de conformitat amb l’establert al plec de
clàusules administratives particulars, i disposar que el termini de presentació de les ofertes és de
deu dies hàbils a partir de la publicació de l'anunci de licitació.
Aquesta resolució posa ﬁ a la via administrativa i és susceptible de recurs contenciós
administratiu, que s’ha d’interposar davant els Jutjats de Tarragona, en el termini de dos mesos; o,
alternativament, de recurs potestatiu de reposició, que s’ha d’interposar davant el mateix òrgan
que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes. No obstant això, els interessats poden
interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.
Godall, a data de la signatura electrònica.
Ho disposo,
L'Alcalde,

Dono fe,
El secretari,

Alexis Albiol Roda

Salvador Vila Pastor
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