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DECRET

contractació de de les obres de rehabilitació de l’Abadia de Senan

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Senan. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Fets
Per part de l’alcaldia s'ha posat de manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits
corresponents per procedir a la contractació de OBRES DE REHABILITACIÓ
DE L’ABADIA DE SENAN atès que l’any 2012, l’Ajuntament de Senan va
adquirir l’edifici de l’abadia a l’Arquebisbat de Tarragona per tal de proveir al
municipi d’un nou centre en el qual es puguin realitzar activitats culturals de
lleure i la possibilitat d’oferir un espai de coworking.
Per poder destinar aquest immoble a un ús públic i vist el seu estat de
conservació, es va encarregar la redacció del projecte bàsic i d’execució de les
obres de rehabilitació integral de l’Abadia i la seva adaptació a les diferents
normatives sectorials
Els antecedents descrits justifiquen la necessitat de la present contractació.

Fonaments de dret
L'art. 28 de la 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
(LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres
contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels
seus fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient
corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte.
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En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Iniciar l'expedient de contractació de de les obres de rehabilitació de l’
abadia de Senan atès que cal procedir a la seva rehabilitació de l’edifici de l’
Abadia, amb l’enderroc i nova construcció dels forjats i coberta inclinada a dues
aigües, reforç i consolidació dels murs de contenció existents en planta baixa,
distribució dels espais interiors per al seu nou ús, instal·lació d’un ascensor per
a permetre l’accessibilitat a les diferents plantes, renovació de les fusteries
interiors i exteriors, renovació de les instal·lacions així com els acabats i
dotació dels equips d’extinció d’incendis, evacuació i senyalització exigibles,
amb la finalitat destinar aquest immoble a un ús públic
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells
informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment
el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els
termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació la present resolució juntament amb
l'Informe Memòria justificativa.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'Alcaldessa.
Carme Ferrer Cervelló
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