DECRET 255/2020
Havent-se redactat l’informe proposta i els plecs de clàusules tècniques i econòmic
administratives particulars de la licitació del servei d’Atenció de Domiciliària d’Arenys de
Munt (exp. 409/2020)
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Atès que, per raó de la quantia, aquest procediment és obert simplificat, i que en l’expedient
es justifica la necessitat de la contractació i el compliment de la normativa,
Atès així mateix que es justifica la urgència del mateix atenen a la finalització del contracte
existent, i la necessitat de donar continuïtat al servei, ja que aquest es determina coma
prestació garantida, segons determina el decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova
la Cartera de Serveis Socials.
Atès que per part d’intervenció s’ha informat l’existència de consignació pressupostària
adient per la finalitat proposada en data 29/07/2020 i s’ha emès l’informe 17/2020 per part
de secretària,
Atès que l’òrgan competent de l’Ajuntament per realitzar la convocatòria i aprovar els plecs
és l’Alcalde president, segons determina la DA segona de la Llei 9/17 de contractes del sector
públic quan es valor estimat del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, ni te una durada superior a quatre anys.
HE RESOLT
Primer.- Aprovar la convocatòria del procediment obert simplificat urgent, per la licitació del
contracte de serveis d’Atenció de Domiciliària d’Arenys de Munt (exp. 409/2020)
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules tècniques i econòmic administratives particulars que
regiran la licitació i que formen part de l’expedient a tots els efectes.
Tercer.- Autoritzar les següents despeses a càrrec del pressupost municipal:
Any
2020
2021

Mesos/any Aplicació pressupostària
510
5

7

510

231

22797

231

22797

Import (IVA inclòs)
14.948,21 €
20.927,49 €
35.875,69 €

Quart.- Donar publicitat d’aquests acords al Perfil del contractant durant un termini de
quinze naturals que serà comú per presentar-se a la licitació i impugnar la convocatòria. En

_____
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el cas que hagués impugnacions, s’ajornaria el termini de presentació de pliques fins a la
resolució de les mateixes.
Ho mana i signa l’Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (document
signat electrònicament)
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L’Alcalde,

_____
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