Expedient:

4303500000-2020-0000067

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Aprovació expedient contractació obres construcció d’escales per a la
millora d’accés peatonal i obres per l’adequació de diferents espais de l’
escola CEIP El Castell

Fets
Per part de l’Alcaldia s'ha posat de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits
corresponents per procedir a la contractació de les obres integrades
en document tècnic únic que inclou el projecte d’obres de construcció d’escales
per a la millora d’accés peatonal a la població de Cabacés i el projecte d’obres
per l’adequació de diferents espais de l’escola CEIP El Castell situada al carrer
Major 78 de Cabacés.
En aquest projecte es proposen dues millores importants per a la població de
Cabacés que farien augmentar o si més no, facilitar l’accés peatonal al poble
de manera que seria més viable l’augment de visitants i a la vegada l’augment
de l’activitat econòmica. Aquest projecte ha estat la base de la presentació de
la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya dintre de l’actuació de
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL.
L’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials essent necessari la
contractació externa.
Per l’Alcaldia s'acorda iniciar l'expedient de contractació motivant la necessitat
del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars,
les quals han de regir 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 les aplicacions pressupostàries
del pressupost de despeses de la Corporació.
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Per part de Secretaria 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
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 incloses en el
document tècnic únic que inclou el projecte d’obres de construcció d’escales
per a la millora d’accés peatonal a la població de Cabacés i el projecte d’obres
per l’adequació de diferents espais de l’escola CEIP El Castell situada al carrer
Major 78, mitjançant procediment obert simplificat sumari i una durada del
contracte de dos mesos per actuació, amb el següent pressupost de licitació:
BASE

IVA

TOTAL

Millora accés població

41.545,73 €

8.724,60 €

50.270,33 €

Adequació escola

20.591,74 €

4.324,27 €

24.916,01 €

TOTAL

62.137,47 €

13.048,87 €

75.186,34 €

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives 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 10 dies hàbils 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. I, si escau,
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comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'article 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 com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
Anna M. Sebastian Masip i Jaume-Josep Pujals Pujals (suplent)
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient 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'Alcalde
Jaume-Josep Pujals Pujals
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