AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)

DECRET DE L’ALCALDIA
Assumpte: EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE
MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE MOLLERUSSA.
Per mitjà de la Memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del contracte, subscrita per la
Regidoria de planificació estratègica i urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa en la data
8/09/2021, es va iniciar l’expedient contractació del servei esmentat conforme es disposa als
articles 28.1 i 116.1 de la LCSP.
En l’expedient de contractació consta l’informe jurídic de la TAG adscrita a la unitat de
Contractació i el Plec de les Clàusules Administratives particulars, tots ells conformats pel
Secretari accidental d’acord amb allò establert a l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de
març, els articles 116.3 i 122.7 i la DA3 apartat 8è de la LCSP, així com el Plec de
prescripcions tècniques particulars, de conformitat amb el que estableix l’art. 124 de la LCSP.
En la data 17/09/2021 s’ha emès certificat de l’existència de crèdit. Núm.RC220210006031.
En la data 17/09/2021 s’ha emès informe favorable núm.558 per part de l’òrgan Interventor.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que
és possible l’avocació de competències delegades per tal de que l’òrgan delegant pugui
conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies de caràcter
tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, i en ús de les facultats que tinc legalment
atribuïdes en virtut d’allò establert a la disposició addicional segona apartat primer de la
LCSP, RESOLC:
Primer. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en matèria de
contractació, i en conseqüència, AUTORITZAR la tramitació de l’expedient de contractació
del SERVEI DE REDACCIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE DE
MOLLERUSSA pel procediment obert i la tramitació administrativa ordinària.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions tècniques particulars
que hauran de regir la contractació del servei pel procediment i tramitació indicats.
Tercer. APROVAR el pressupost base de licitació que ascendeix a la quantia de 25.000
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:

20.661,16 euros
4.338,84 euros

El pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Quart. AUTORITZAR la convocatòria de la licitació pel termini de 15 dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
Mollerussa, a la data de la signatura electrònica.

