DECRET 2018/2011 de data 15/11/2018
Vist l'expedient de contractació 01.04.07-16/2018, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària, del servei preventiu d'ambulàncies als actes
culturals, esportius o de promoció de la ciutat organitzats o amb participació de l'Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda.

Vist els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars, pels quals
haurà de regir-se el contracte.

Vist que queda justificat la necessitat i idoneïtat del contracte.

Vist els informes d'Intervenció i de Secretaria, així com els documents acreditatius de l'existència de
consignació pressupostària suficient.

És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia l'adopció d'aquesta
resolució, de conformitat amb l'article 53 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, d'acord amb la delegació conferida
per decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- Aprovar l'expedient 01.04.07-16/2018, tramitat per a l'adjudicació del servei preventiu
d'ambulàncies als actes culturals, esportius o de promoció de la ciutat organitzats o amb
participació de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, mitjançant procediment obert simplificat
i tramitació ordinària; així com els corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars.

Segon.- Convocar licitació mitjançant la publicació al perfil del contractant.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte amb els efectes que preveu l'article 62 de la
LCSP a Montserrat Prior Comabella, tècnica de Salut Pública.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Ho decreta i signa el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia i als efectes exclusius de
l'exercici de la funció de fe pública, ho certifico.
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Signat electrònicament per
Albert Ortiz Biarge
Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia
Santa Perpètua de Mogoda
15 de Novembre del 2018 10:40:09

Signat electronicament per:
Francesc Consuegra i Giner
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
15 de Novembre del 2018 12:34:29
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