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Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del Gironès,

CERTIFICO
Que segons antecedents que consten en aquesta Secretaria del meu càrrec, la Presidència del
Consell Comarcal del Gironès, mitjançant resolució de data 31de maig de 2022 ha resolt el següent:

“Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,
En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre;
Atès que, en data 21 d’abril de 2022, es va aprovar la contractació reservada dels serveis auxiliars
de consergeria per Els Banys Àrabs de Girona, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Vist que el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis
Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 5 de maig de 2022
a les 14:00.
Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a la licitació
emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i que s’incorporen a l’expedient.
Vist el registre d’obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics en el
qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l’obertura de sobres.
Atès les ofertes presentades per les empreses en l’eina del Sobre Digital.
Vist les valoracions efectuades per la Mesa de Contractació i la proposta d’adjudicació del contracte
a l’empresa TADIFI, S.L.U, amb CIF B17089699.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
atribueix a la Presidència.
HE RESOLT:
Primer.

Adjudicar la contractació reservada dels serveis auxiliars de consergeria per Els
Banys Àrabs de Girona, a l’empresa TADIFI, S.L.U, amb CIF B17089699, per un
import de 10.646,31€ de les quals, 8.798,60€ es corresponen al preu del contracte i
1.847,71€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
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Segon.

Disposar i autoritzar la despesa derivada del contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària indicada:
Any

Aplicació

Import (amb IVA)

2022

3331.227994

10.646,31€

Tercer.

Nomenar com a responsable del contracte, a la senyora Sílvia Bartrolí Besalú, gerent
del Consell Comarcal del Gironès.

Quart.

Notificar a l’adjudicatària que el contracte es perfeccionarà amb la signatura de
l’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i posterior retorn del
document a l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies hàbils. El retorn
del document, signat electrònicament, serà requisit imprescindible per poder iniciar
l’execució del contracte.

Cinquè.

Notificar la resolució a tes empreses licitadores que han pres part en el procediment
de contractació.

Setè.

Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent contracte
al perfil de contractant del Consell Comarcal del Gironès.

Vuitè.

Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Així ho disposo pel present Decret. “

I, perquè així consti, signo aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau del president del Consell
Comarcal del Gironès.

Vist i plau,

Document signat electrònicament
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