RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Inici expedient licitació
Fets/antecedents
Vista la proposta del servei / memòria de necessitats de data 11 de març de 2021, signada per
el tècnic d’Educació, senyor Jordi Valldeoriola Roquet, exposa la necessitat de contractar el
servei denominat “Contracte de serveis pel servei de monitoratge educatiu a una línia de
transport públic de la comarca” per un pressupost de CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS
TRENTA EUROS AMB TRENTA SET CÈNTIMS (51.630,37€) IVA inclòs, que es desglossa
en l’import base de QUARANTA-SIS MIL NOU CENTS TRENTA SIS EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (46.936,70€) IVA no inclòs, i en l’import de QUATRE MIL SIS-CENTS
NORANTA TRES EUROS AMB SEIXANTA SET CÈNTIMS (4.693,67 €) corresponent al 10%
d’IVA, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, i en el que consta la naturalesa i
l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte proposat, així com
la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les.
Vist que la memòria esmentada es justifica la insuficiència de mitjans propis per a complir les
necessitats de contractació.
Fonaments de dret
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Articles 28, 116.1, 159.6 i Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant LCSP).
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP,
RESOLC:
1.- Incoar un expedient de tramitació ordinària per adjudicar, pel procediment obert simplificat
abreujat i amb un varis criteris de valoració, la contractació de serveis denominat “Contracte de
serveis pel servei de monitoratge educatiu a una línia de transport públic de la comarca” per
un pressupost de CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA SET
CÈNTIMS (51.630,37€) IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de QUARANTA-SIS
MIL NOU CENTS TRENTA SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (46.936,70€) IVA no
inclòs, i en l’import de QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA TRES EUROS AMB SEIXANTA
SET CÈNTIMS (4.693,67€), i un valor estimat de CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (53.652,86€).
2.- Aprovar la proposta del servei / memòria de necessitats que es justifiquen en l’expedient 1403000060-2019 (X2019000688).
3.- Encarregar al servei de contractació que redacti el plec de clàusules administratives
particulars, als serveis corresponents que redactin el plec de prescripcions tècniques particulars,
que hauran de regir el contracte.
4.- Sotmetre els plecs, una vegada redactats, als informes preceptius de Secretaria sobre la
matèria i Intervenció sobre l'existència del crèdit adequat i suficient.
Ho mano i signo.
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