AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET 70/2016

1. ANTECEDENTS
1.1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei de tallada selectiva al Bosc de Castellar CUP 81
bis, atès que la Direcció General d Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, ha atorgat un ajut per a actuacions incloses a l’empara de la Resolució
ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen per a l’any 2015 els ajuts, entre
altres, per a actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics per import de
8.062,52,-€.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 8.062,52,-€ i 806,25,-€ d’IVA.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 15 de juliol del 2016, un informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Per tot això, RESOLC:
1r. Dur a terme el servei de tallada selectiva al Bosc de Castellar CUP 81 bis mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista FUSTES FARRAS SCP per un import de
8.062,52,-€ i 806,25,-€ d’IVA.

2n. Aprovar la despesa per import de 8.868,77,-€ amb càrrec al pressupost vigent
3r. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
4t. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
El Pla de Sant Tirs, 17 d’agost del 2016
L’ Alcaldessa
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