AJUNTAMENT
D’ALBESA

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 128/2021
Vista la necessitat de procedir a la contractació de les Obres de Pavimentació i gestió de les
aigües pluvials al carrer La Creu d’Albesa, s’ha redactat el corresponent plec de clàusules
administratives particulars, i que s’han incorporat a l’expedient, i els informes necessaris a
tal efecte.
Vist l’informe que justifica degudament la motivació i l’adequació a la normativa vigent que
permet la present contractació, així com l’informe de fiscalització d’intervenció que ha
informat favorablement.
Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de dictar una
resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació.
Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa. Aquesta resolució ha de ser
objecte de publicació en el perfil de contractant. Tot això, d’acord amb l’article 117.1 de la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
Atès el que disposen els articles 13 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP).
Vista la Disposició addicional segona, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), segons la qual correspon a l'Alcaldia les competències
com a òrgan de contractació, quan l'import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.
RESOLC:
Primer. Aprovar, d’acord amb l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector públic, l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat
del contracte relatiu a les Obres de Pavimentació i gestió d’aigües pluvials al carrer La Creu
d’Albesa.
Segon. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte pel
procediment obert simplificat, de conformitat amb l’article 159 de la LCSP i establir un
període de VINT DIES NATURALS per a la presentació de proposicions, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la licitació al Perfil del Contractant.
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran l’esmentat
contracte.
Quart. Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 90.579,43 €, IVA exclòs, (Total
90.579,43 € + 19.021,68 € d’IVA= 109.601,11 €), a càrrec a la partida 1532-61001 de
l’exercici 2021 que es reté.
Cinquè. Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’aprovació de l’expedient, així
com l’Informe Justificatiu de necessitat del contracte, el plec de clàusules administratives
particulars, tal i com s’exigeix als articles 116 i 117 de la Llei de contractes del Sector
Públic.
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Sisé. D’aquest decret es donarà compte al proper Ple de l’Ajuntament.
Albesa, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa
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