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DECRET

Identificació de l’expedient
Expedients de contractació menor 582/2016, 584/2016, 585/2016 i 586/2016

Tràmit: Aprovació documentació tècnica i convocatòria de licitació.
        

Fets

1. El mes de gener de 2016, els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura redacten la 
següent documentació:

 el plec de clàusules tècniques pel subministrament i col·locació de senyalització al
pavelló municipal de Ponent, per un import de 5.218,16 €, més IVA, i un termini 
previst de subministrament i muntatge d’1 mes i 15 dies (exp. 582/2016).

 el plec de clàusules tècniques pel subministrament del mobiliari de sèrie i 
complements a la cafeteria del pavelló municipal de Ponent, per un import de
15.601,86 €, més IVA, i un termini previst de subministrament i muntatge d’1 mes i 
15 dies (exp. 584/2016).

 el pressupost de les obres d’instal·lació de mobiliari de treball (cuina i bar) a la 
cafeteria del pavelló municipal de Ponent, per un import de 14.165,67 €, més IVA, i 
un termini d’execució previst d’1 mes i 15 dies (exp. 585/2016).

 el pressupost de les obres del cel ras a la cafeteria del pavelló municipal de Ponent, 
per un import de 6.570 €, més IVA, i un termini d’execució previst d’1 mes i 15 dies
(exp. 586/2016).

Assumpte

DECRET APROVACIÓ DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 
SENYALITZACIÓ AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE 
PONENT.

Interessat de l'expedient

AJUNTAMENT DE SALOU URBANISME

Localització de l'activitat



F_RESOLUCION

 24

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

Unitat / Departament

Unitat De Contractació
PLAPE  

Codi de verificació

²1D082D705R6V341K10WE\»
²1D082D705R6V341K10WE\»

1D082D705R6V341K10WE

Codi de document

COP10I07Q
Núm. d’expedient

582/2016
09-02-16 12:35

1
D

0
8
2
D

7
0
5
R
6
V
3
4
1
K
1
0
W

E 2. El 5 de febrer de 2016, l’arquitecte municipal, per encàrrec del Regidor responsable 
d’obra pública, sol·licita l’inici dels corresponents expedients per a l’adjudicació dels 
referits subministraments i de les referides obres, per satisfer les necessitats descrites 
en la referida documentació tècnica.

3. L’interventor de fons certifica, en dates 01-01-2015, 07-09-2015, 17-09-2015 i 29-10-
2015,  que hi ha crèdit adequat i suficient per atendre aquestes despeses amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries següents:

- 15.342.62900 - inversions esports 
- 01.151.61905 – instal·lacions municipals arquitectura
- 01.1532.61900 – infraestructures i obres als carrers arquitectura 

Fonaments de dret

1. L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regula el procediment al qual s’ha d’ajustar 
l’aprovació dels projectes d’obres locals ordinàries. El seu punt 6 estableix que per a les 
obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions 
complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la 
corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest 
Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que sigui 
aplicable.

2. L’article 121.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) atribueix la competència 
per aprovar el projecte a l’òrgan de contractació, llevat que aquesta estigui 
específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.

Els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP - Normes específiques de 
contractació a les entitats locals - regulen les competències dels òrgans de govern 
municipals (alcalde i ple) en matèria de contractació en funció de l’import i durada del 
contracte.

Els pressupostos de les obres projectades i dels subministraments previstos es troben
dins dels llindars establerts pel TRLCSP (article 138.3 i Disposició addicional segona, punt 
1) per poder adjudicar-los directament, mitjançant un procediment de contractació 
menor, a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb la habilitació 
professional necessària.

En conseqüència, en el present expedient la competència per aprovar la documentació 
tècnica de les obres i els plecs de condicions tècniques dels subministraments i convocar 
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E el procediment per a la seva adjudicació correspon al regidor de l’Àrea de Gestió del 
Territori, per delegació de l’alcalde mitjançant decret núm. 185/2016, de 18 de gener.

3. Decret d’Alcaldia núm. 4187/2014, de 12 d’agost, relatiu a la regulació del procediment 
de contractació menor.

4. Bases d’execució del pressupost per a l’exercici corrent.

Resolució

1. Aprovar la següent documentació tècnica que figura en els expedients 582/2016, 
584/2016, 585/2016 i 586/2016:

 el plec de clàusules tècniques pel subministrament i col·locació de senyalització al
pavelló municipal de Ponent, per import de 5.218,16 €, més IVA. El termini previst 
de subministrament i muntatge d’1 mes i 15 dies.

 el plec de clàusules tècniques pel subministrament del mobiliari de sèrie i 
complements a la cafeteria del pavelló municipal de Ponent, per import de
15.601,86 €, més IVA. El termini previst de subministrament i muntatge d’1 mes i 
15 dies.

 el pressupost de les obres d’instal·lació de mobiliari de treball (cuina i bar) a la 
cafeteria del pavelló municipal de Ponent, per import de 14.165,67 €, més IVA. El  
termini d’execució previst per a l’execució d’aquestes obres és d’1 mes i 15 dies.

 el pressupost de les obres del cel ras a la cafeteria del pavelló municipal de Ponent, 
per un import de 6.570 €, més IVA. El termini d’execució previst per a l’execució 
d’aquestes obres és d’1 mes i 15 dies. 

2. Aprovar els expedients ordinaris de contractació menor per a l’adjudicació de les obres i 
dels subministraments compresos en la indicada documentació tècnica, amb la finalitat 
de satisfer les necessitats que descriu.

3. Aprovar les despeses màximes derivades d’aquests contractes per un import total de  
50.282,38 €, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 

- 15.342.62900 - inversions esports (núm. d’operació 220150021599)
- 01.151.61905 – instal·lacions municipals arquitectura (núm. d’operació

220150022402)
- 01.1532.61900 – infraestructures i obres als carrers arquitectura (núm. 

d’operació 220140030931 i 220150027604)
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E 4. Disposar l’adjudicació d’aquests contractes menors d’obres i subministraments 
mitjançant una convocatòria pública a realitzar amb la publicació d’un anunci en el perfil 
de contractant de l’Ajuntament de Salou.

5. Donar al procediment d’adjudicació la tramitació reglamentària.

Ho mana i signa
Dóna fe,
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