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Montserrat Caballé Palau secretària-interventora acctal de l’Ajuntament de La Riera de
Gaià, comarca del Tarragonès,
CERTIFICO
Que aquesta Alcaldia en data vint-i-tres d’octubre de dos mil divuit ha dictat una
resolució del tenor literal següent :
“DECRET 283/2018
En data 26 de juny de 2018 es va aprovar el projecte tècnic redactat per Joan Borràs i
Tous, enginyer de Camins, Canals i Ports aprovat per resolució d'Alcaldia 158/2018
amb un pressupost de 117.552,26 € per executar les obres de la xarxa de clavegueram
del C / Major de La Riera de Gaià.

De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars i
els Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de
contractació i de gestió econòmico-financera local.
Així mateix les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec al
pressupost d’inversions municipal de 2018 de la partida 160.63100.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i
d’intervenció de data 20 de setembre de 2018, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat per l’execució del projecte “NOVA XARXA DE CLAVEGUERAM AL
C/MAJOR” , convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte.
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La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a
seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.

TERCER. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
Oriol Monclús Sánchez, actuarà com a President
Montserrat Caballé Palau – vocal (secretària-interventora)
Jordi Granell March- vocal (Arquitecte que presta els serveis a l’Ajuntament de La
Riera de Gaià)
Noemí Ruiz Aguiló- TAE de l’Ajuntament que actuarà com a secretària de la Mesa
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.”
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I per tal que així consti lliuro el present certificat a data a de la signatura electrònica.

