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Jordi Monrós Garate, Secretari Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona en
funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla
CERTIFICO: Que la Junta de Govern, en sessió del dia 12 d’agost de 2019, i amb la
salvetat de l’article 206 del ROF de les Entitats Locals, va adoptar l’acord que reproduït diu:
6.4. G1363/2019
Assumpte: Acord d'inici de l'expedient de contractació
Contracte: Obres del projecte "Nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a
l’Ampolla"
Òrgan de contractació: per aplicació de la Disposició addional 2a. de la LCSP i del decret de
l'Alcaldia núm. 122/2019 de 25 de juny de 2019, és la Junta de Govern Local.

Francesc Arasa Pascual (2 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 19/08/2019
HASH: 74fcd71c055f04df9f7db56fe6dd4fd8

Fets
Per part de la unitat gestora de l'expedient s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els
tràmits corresponents per procedir a la contractació de les obres del projecte “Nou dipòsit
de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla", ja que cal dotar de serveis el futur pavelló
poliesportiu municipal i tota la zona esportiva del municipi i que el projecte de canalització no
pot ser executat amb mitjans propis.
La Junta de Govern Local va acordar l'inici de l'expedient de contractació i va motivar la
necessitat del contracte.
S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars que ha 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 al pressupost de despeses de la Corporació de 2019 i 2020.

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 (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.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del projecte “Nou dipòsit de
proveïment d’aigua potable a l’Ampolla" mitjançant procediment obert simplificat, amb
pressupost base de licitació de 429.572,70,- € i 90.210,27,- € en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA), al tipus del 21%, i una durada del contracte de sis mesos.
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Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació i procedir a la publicació en el
Perfil de contractant de l’anunci de licitació, perquè en el termini de VINT dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l'anunci, es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i, si escau, comprometre els
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors 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.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
President/a: Joan Garrido
Vocal: Pablo Iriondo
Vocal: Jordi Monrós
Secretari/ària: Montserrat Martín
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.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro el present, amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde, En Francesc Arasa Pascual, i el segell que ho acredita, a l’Ampolla,
document signat electrònicament al marge.
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Vist i plau,
L’ALCALDE.- Davant meu.- El Secretari Interventor en funcions.

