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Expedient núm. X2022000822
Sandra Pinos Martínez, secretària de l’Ajuntament d’Anglès (Girona),

CERTIFICA:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL , en la SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 21 d’abril de
2022 i a reserva del text que resulti de l’aprovació de l’acta corresponent, ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
3.0.- Incoació de l'expedient de contractació de servei d'assentament del mercat
setmanal. (Expedient núm. X2022000822).

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Antecedents
A l’efecte previst a l’article 28 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 2017-, en relació amb l’article 116 de l’esmentat text
legal, en la seva redacció donada pel RD-llei 14/2019, el regidor d’urbanisme
entén necessari procedir a la contractació de la prestació del servei per a
l’assentament i vigilància del mercat setmanal actuació incardinable en un
contracte administratiu de serveis, segons allò previst a l’article 17, en relació amb
l’Annex I de la norma esmentada.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD:
PRIMER.- Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del
contracte administratiu de serveis per l’assentament i vigilància del mercat
setmanal.
SEGON.- Donar trasllat als Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament per tal
que es procedeixi a l’elaboració del plec de prescripcions tècniques, en el qual es
quantifiqui el preu del contracte, així com al resta del documentació administrativa
necessària per la tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció
de la consignació pressupostària existent.
A l’efecte previst a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic –LCSP 2017- en qualitat d’òrgan de contractació, es
justifica la necessitat d’acudir al contracte administratiu de serveis en base a la
insuficiència de mitjans personals que disposa l’Ajuntament per realitzar aquest
servei.
TERCER.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta
Administració, a l’efecte previst a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, en la seva redacció
donada pel RD-llei 14/2019.
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I, perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
Anglès, a data de la signatura electrònica
Vist i plau
L’alcalde
Jordi Pibernat Casas

