Ajuntament de la Pobla de Mafumet
DECRET
Exp. 1075/2021. Adhesió a l'Acord marc d’adquisició dels aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.2016.03)

Primer. Iniciar el procediment d’adhesió a l’Acord marc d’adquisició dels aparells
desfibril·ladors, dels servei de manteniment i formació, de l’ACM.
Segon. Justificar la celebració del contracte en la necessitat de contractar el
subministrament de diversos articles per renovar els uniformes dels vigilants
municipals.
Tercer. Que pels Serveis Jurídics s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir que ha de regir el contracte i el procés d’adhesió.
Quart. Que el Secretari-Interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit que
acrediti que existència crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta
la celebració d’aquesta adhesió, i així mateix s’emeti informe de fiscalització prèvia i
certificat d’existència de crèdit.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde, i certifica el secretari-interventor.
document signat electrònicament

Codi Validació: 4W9RSTML73R7N363E2HTX66T9 | Verificació: https://poblamafumet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Vist el que estableix l’art. 58 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques en relació amb l’art. 165 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i altres disposicions legals aplicables, RESOLC:

DECRET

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en data 9 d’agost de 2018, va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM, en el qual hi ha inclòs l’Acord marc
d’adquisició dels aparells desfibril·ladors, dels servei de manteniment i formació a
través de l’Acord de marc de l’ACM, en concret 6 recanvis d’elèctrodes, 3 adults i 3
pediàtrics, adjudicat a l’empresa CARYOSA Higienic Solutions, SL.

Número: 2021-1162 Data: 29/07/2021

En data 29 de juliol de 2021, els vigilants municipal han emès informe núm. 32/2021, a
l’empara de l’establert a l’art. 116.4.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic (LCSP), sobre la necessitat de subministrar recanvis per
els aparells desfibril·ladors ubicats als edificis municipals sent que els actuals es
troben caducats per un import de 595,32€ (492,00€ més el 21% d’IVA).

