DECRET 331/21
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Vist l’informe-proposta d’inici de l’expedient i havent-se redactat el plec de clàusules
tècniques i el plec de clàusules econòmic administratives particulars que han de regir la
licitació per al subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de
fonts d’aigua amb sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses dependències
municipals de l’ajuntament de d’arenys de munt, així com la instal·lació i desinstal·lació, el
manteniment i la higienització d'aquestes fonts. (Exp. 866/2021)
Atès que, per raó de la quantia, el procediment és obert simplificat sumari (art. 159.6 LCSP)
i vist que en l’expedient es justifica la necessitat de la contractació i el compliment de la
normativa.
Atès que l’òrgan competent de l’Ajuntament per realitzar la convocatòria i aprovar els plecs
és l’Alcalde president, segons determina la Disposició addicional segona de la Llei 9/17 de
contractes del sector públic, en tant que el valor estimat del contracte no supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, ni es preveu una durada superior a quatre anys.
Vist l’informe 62/2021 emès per la Secretaria en data 11/08/2021 el qual conclou
favorablement.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la convocatòria del procediment obert simplificat sumari, per la licitació
del contracte de subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de
fonts d’aigua amb sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses dependències
municipals de l’ajuntament de d’arenys de munt, així com la instal·lació i desinstal·lació, el
manteniment i la higienització d'aquestes fonts, en dos Lots (Exp. 866/2021).
Segon.- Aprovar el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules econòmic
administratives particulars que regiran la licitació i que formen part de l’expedient a tots els
efectes.
Tercer.- Autoritzar una despesa de 15.100,80 € amb càrrec al pressupost municipal segons
el següent detall:
Any
2021
2022
2023

Aplicació press.
340
920
20300
340
920
20300
340
920
20300

Import (IVA inclòs)
1.258,40€
7.550,40€
6.292,00€
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Condicionar la despesa futura a l’existència del corresponent crèdit d’acord amb els
pressupostos que siguin aprovats.
Quart.- Donar publicitat d’aquesta resolució al Perfil del contractant durant un termini de
10 dies hàbils que serà comú per presentar-se a la licitació i impugnar la convocatòria. En el
cas que hagués impugnacions, s’ajornaria el termini de presentació de pliques fins a la
resolució de les mateixes.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Regidoria, així com a la Intervenció municipal als
efectes oportuns.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
L’Alcaldessa accdtal.
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