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Núm. Expedient 2022 / 649
Títol: Aprovar inici expedient contractació del subministrament d’un vehicle
destinat a l’àrea de Presidència
UACG: Patrimoni i Expropiacions / 009
Data: 21/01/2022
JBB/jg
DECRET

La Presidència de la Diputació precisa renovar el vehicle de l’àrea de presidència que
li permet realitzar les tasques de representació per desplaçaments que li son pròpies.
D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLC
Primer. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’un vehicle destinat a
l’àrea de Presidència de la Diputació, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article
28 del mateix cos legal.
Segon. Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran
de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia
d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es
tindran en consideració per adjudicar el contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi
l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme
el disposat a l’article 116 i la DA 2a del LCSP.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Diputació de Girona.
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