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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS
MUNICIPALS

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DELS CARRILS BICI A DIFERENTS
SECTORS DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 2778 / 2021).

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 09 DE
SETEMBRE DE 2021 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:

405.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES ORDINÀRIES DE MILLORA I AMPLIACIÓ DELS
CARRILS BICI A DIFERENTS SECTORS DE SALOU (EXPEDIENT NÚMERO 2778 /
2021).
Fets
En l’expedient instruït per a la contractació de les obres ordinàries de millora i ampliació dels
carrils bici a diferents sectors de Salou, s’ha incorporat tota la documentació i els informes
previstos legalment per completar-lo.
Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i les disposicions que la
desenvolupen.
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya.
3. La competència per aprovar aquest expedient de contractació correspon a la Junta de
Govern Local, per delegació de l’alcalde realitzada per resolució núm. 4576/2019, de 25
de setembre (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 23 d’octubre de 2019).

Acord
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Vista la proposta del regidor delegat, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat, el
següent:
1. Aprovar l’expedient administratiu de tramitació ordinària núm. 2778/2021 per a la
contractació de les obres ordinàries de millora i ampliació dels carrils bici a diferents
sectors de Salou, amb un pressupost base de licitació de 290.298,80 €, IVA inclòs, i un
termini d’execució de 4 mesos.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte, el
qual figura en l’expedient (codi AUPAC COP15I03RT) i es dona aquí per íntegrament
reproduït.
3. Aprovar una despesa màxima per import de 290.298,80 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.1532.61900 – infraestructures i obres als carrers (núm. d’operació
220210000060 i 220210000061, ambdues de 18 de gener de 2021).
4. Disposar l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert simplificat, amb un
únic criteri, el preu més baix.
5. Convocar la licitació mitjançant la publicació d’un anunci en el perfil de contractant de
l’Ajuntament
de
Salou
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword
=salou&reqCode=viewDetail&idCap=8907831 , amb expressa indicació dels requisits
mínims de solvència que ha de reunir l’empresari i la documentació requerida per
acreditar-los i dels criteris d’adjudicació de les ofertes i la seva ponderació.
6. Publicar tota la informació relativa a aquest expedient de contractació en el perfil de
contractant de l’Ajuntament de Salou.
Peu de recurs
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el perfil de
contractant
de
l’Ajuntament
de
Salou
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=sal
ou&reqCode=viewDetail&idCap=8907831
Alternativament i de forma potestativa, poden interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de
la seva publicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Salou
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=sal
ou&reqCode=viewDetail&idCap=8907831

F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB

 33
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

