AJUNTAMENT

de

FULLEDA
Les Garrigues

Xavier Pellisé Bellostas, secretari-interventor del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues
a l’Ajuntament de Fulleda,
CERTIFICO:
Que en el Ple Extraordinari de data 21 de desembre de 2021, entre d’altres, es va adoptar
el següent acord:
“Proposta d’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques pels quals s’ha de regir la contractació del Projecte de
reforma de l’enllumenat públic de Fulleda. Inici de l’expedient de contractació.”
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 “de reforma de l’enllumenat públic del municipi de
Fulleda”.
El municipi de Fulleda, disposa d’una instal·lació d’enllumenat públic amb aparells de molt
baixa eficiència si els comparem amb la tecnologia actual. Es tracta de llumeneres tipus
fanal, la majoria d’elles sense reflector, amb làmpada vertical, o projectors que incorporen
làmpades de tecnologia de descàrrega de vapor de sodi.
Les llumeneres existent, son de molt baix rendiment, amb reflectors de baixa eficiència o
sense reflector i amb una alta emissió a l’hemisferi superior. Es per aquest motiu, es decideix
realitzar el projecte reforma de l’enllumenat públic de tot el municipi.
Per Acord de Ple de data 21 de desembre de 2021 s’acordà iniciar l’expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte.
S’han incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars redactat per la
secretaria municipal i el plec de prescripcions tècniques, pels quals ha de regir-se 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 l’aplicació pressupostària 165-600.00 del pressupost de
despeses de la Corporació de l’exercici 2022.
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 Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- 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.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra per “de reforma de l’enllumenat públic
del municipi de Fulleda”, mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost
base de licitació de 108.092,79 €, i 22.699,49 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de QUATRE (4) MESOS, i en cas que
s’executin les millores, no s’ admetrà allargament del termini.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació procedint a la publicació en el
Perfil del Contractant l’anunci de licitació, perquè en el termini de 20 dies naturals 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 3ade la Llei de contractes del sector públic.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil del contractant:
President: Jordi Arbós Gabarró
Vocal: Xavier Zaragoza Montpel, arquitecte del consistori
Vocal:Marta Miró Freixes, administrativa de la corporació
Vocal: Xavier Pellisé Bellostas, secretari interventor, el qual actuarà com a secretari
de la mesa.
Sisè.- Publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació.
I, perquè consti als efectes oportuns lliuro el present certificat amb el vist i plau de l’alcalde.
Fulleda, 3 de gener de 2022.
Vist-i-plau

Jordi Arbós Gabarró
Alcalde

