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INFORME DE SECRETARIA
Expedient de contractació per l’adjudicació per procediment obert simplificat
sumari de l’obra “Separata I. Pavimentació de l’aparcament de la zona d’accés
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”
Expedient núm.: 45-01 04 006 6/2020
Els article-s 179.1.a)- del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per al qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 54 i
113.4a del text refós de règim local i l'article 173 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveuen que és necessari
l'informe del secretari de la corporació, entre altres casos, quan ho demana el
president de la corporació i d'acord amb l'article 278.3 del RDL 2/2003 abans
de l'aprovació dels Plecs de clàusules administratives per l'òrgan competent, és
preceptiu que emeti informe el secretari i l'interventor.
Per provisió de l'alcaldia d'aquesta mateixa data es demana aquest informe,
que s'emet en base als següents
Antecedents de fet.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha
concedit provisionalment un ajut econòmic de 60.000,00€.
El pressupost de l’actuació és de de 68.748,98 euros, IVA inclòs. El preu cert
anterior queda desglossat en un valor estimat de 56.817,34€ i 11.931,64€
corresponents a l’IVA.
Hi ha consignació pressupostària suficient al pressupost per a l’any 2020.
Correspon a la secretària informar, exposant els antecedents i disposicions
legals o reglamentàries en què es fonamenta el seu criteri.

Maria Tuneu Garcia
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Fonaments de dret.
Es tracta de l’adjudicació del contracte per procediment obert simplificat sumari.
Normativa aplicable:
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Els contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 € es poden adjudicar
per procediment simplificat sumari d’acord amb el que es preveu a la LCSP i
amb les especialitats previstes a l’article 159.6.
La competència per ordenar la despesa correspon l’alcalde, atès que no supera
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Informe
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De l'exposat es pot concloure que l'expedient per l’adjudicació de les obres
esmentades, s'adequa a la legislació vigent.
L’execució de les obres queda condicionada a la resolució definitiva de
l’atorgament de l’ajut esmentat per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
És quant tinc a bé informar, no obstant això, es sotmet a la consideració del
qualsevol altre que demostri estar millor fonamentat.

Maria Tuneu Garcia
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Espot, a la data de la signatura digital.
Maria Tuneu Garcia

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

123f0e7f30084dfb9dbb9cf5a160c710001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=069

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

