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Núm. de Decret i Data:
2022PRES000360 26/07/2022

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Inici expedient licitació del contracte d’obres Ampliació de les eres de
rizocompostatge a l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer”
Expedient:

2388-000017-2022 (X2022000528)

Fets o antecedents
Vista la proposta del servei i memòria de necessitats de data de 20 de juliol de 2022,
signada per la tècnica responsable del contracte, la senyora Rebeca Moreno Bailén, on
exposa la necessitat de contractar l’obra d’ampliació de les eres de rizocompostatge a
l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer” amb un pressupost de dos-cents dinou mil vuit-cents
vint-i-dos amb quaranta-sis euros (219.822,46 €), més quaranta sis mil cent seixanta dos
amb setanta-dos cèntims (46.162,72€) corresponents al 21 % d’IVA i sumant un total de
dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-cinc amb divuit euros (265.985,18 €)
mitjançant procediment obert simplificat, i en el que consta la naturalesa i l’extensió de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte proposat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per a satisfer-les.
Vist que la memòria esmentada es justifica la insuficiència de mitjans propis per a complir les
necessitats de contractació.

CONSELL COMARCAL D'OSONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Fonaments de dret
Articles 28, 116.1, 159.4 i Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant LCSP).
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació administrativa
establertes per la Disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.
De conformitat amb les bases d’execució del pressupost de l’any 2022.
RESOLC:
1.- Incoar un expedient de tramitació ordinària per adjudicar, pel procediment obert
simplificat i amb varis criteris de valoració, la contractació del contracte d’obres denominat
“Ampliació de les eres de rizocompostatge a l'EDAR de Santa Eulàlia de Riuprimer” amb un
pressupost de dos-cents dinou mil vuit-cents vint-i-dos amb quaranta-sis euros (219.822,46
€), més quaranta sis mil cent seixanta dos amb setanta-dos cèntims (46.162,72€)
corresponents al 21 % d’IVA i sumant un total de dos-cents seixanta-cinc mil nou-cents
vuitanta-cinc amb divuit euros (265.985,18 €) d’acord amb les necessitats motivades a la
memòria de necessitats de data de 20 de juliol de 2022.
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2.- Aprovar la proposta del servei de necessitats esmentada.
3.- Encarregar al servei de contractació que redacti el plec de clàusules administratives
particulars, als serveis corresponents que redactin el plec de prescripcions tècniques
particulars, que hauran de regir el contracte.
4.- Sotmetre els plecs, una vegada redactats, als informes preceptius de Secretaria sobre la
matèria i Intervenció sobre la fiscalització prèvia.
5.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern.
Així ho mano i signo
El president

