Decret Núm.: 2017/2610
Contractació i Compres
Ref. : 2017/4764
Gestió de Contractes
DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA
Vist l'informe tècnic de la Cap de la UI de programes educatius transversals,
secundària, SLTET, adults, pau i solidaritat de data 10 de juliol de 2017, on es justifica
la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per a la contractació de servei de
suport a l'estudi, on queda degudament justificada la necessitat i idoneïtat del
contracte en els termes previstos a l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(en endavant, TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 109 TRLCSP, en relació a la iniciació, contingut i aprovació
de l'expedient de contractació.
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
DISPOSO:
Primer.- Incoar expedient de contractació del servei de suport a l'estudi.
Segon.- Incorporar a l'expedient els documents següents:
1. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques.
2. Certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixi, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la
Llei 47/2003, de 26 de novembre.
3. Informe que justifiqui adequadament l'elecció del procediment i la dels criteris
que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte.
4. Informe de Secretaria i Intervenció informant favorablement els plecs de
clàusules administratives particulars als efectes d'allò que disposa la Disposició
Addicional Segona del TRLCSP.
Tercer.- Una vegada completat l'expedient, l'òrgan de contractació corresponent
dictarà resolució motivada aprovant el mateix i disposant l'obertura del procediment
d'adjudicació.
Quart.- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de
Castelldefels.
L'Alcaldessa,

Signat electrònicament el
14/07/2017,12:13:45
Maria Asunción Miranda
Ajuntament de
Cuervas
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11342623151424346556 a la Seu
Castelldefels
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

