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Núm. de Decret i Data:
2022LLDE000806 25/04/2022

Joan Martí Bonmatí, alcalde president de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners, en el dia d’avui dicto el següent Decret:
Vista la memòria justificativa, que consta a l’expedient, es posa de manifest la
necessitat de procedir a la contractació del servei de manteniment integral dels
pianos de l’escola de música Josep Carbó de Santa Coloma de Farners.
Vist l’informe emès per la secretaria de la corporació en data 22 d’abril de 2022.
Vist l’informe de fiscalització prèvia de la intervenció municipal de data 22
d’abril de 2022.
Atès que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat d’acord amb el que disposa
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP), s’inclou el plec de clàusules jurídiques i administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques, el certificat d’existència de crèdit
i la fiscalització prèvia de la intervenció municipal.
Atès que el procediment d’adjudicació serà l’obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació
dels termes del contracte, d’acord amb l’article 156 de la LCSP.
Atès que l’anunci de licitació únicament precisarà la publicació en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament, d'acord amb el que preveu l'article 156 de la
LCSP.
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Atès que segons el que estableix l'article 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i la disposició addicional segona de la LCSP, l'òrgan de
contractació d'aquest servei és l'alcalde, per la qual cosa correspon al mateix
l'aprovació dels esmentats plecs.
En virtut de l'anterior i en ús de les facultats que m'atorga la llei, resolc:
1r. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, el servei
de manteniment integral dels pianos de l’escola de música Josep Carbó de
Santa Coloma de Farners, amb un pressupost màxim de licitació de 1.936,00
euros (iva inclòs).
2n. Aprovar el Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i els
plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de
manteniment integral dels pianos de l’escola de música Josep Carbó de Santa
Coloma de Farners, els quals consten a l’expedient.
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3r. Aprovar una despesa màxima per import de 1.936,00 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària número 22.16.3260.21300.
4t. Convocar la licitació mitjançant la publicació de l'anunci en el Perfil del
Contractant d'aquest Ajuntament. El termini de presentació de proposicions
serà de 15 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
Notifiqueu aquesta resolució als interessats, amb indicació dels recursos
corresponents.

