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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000203 15/02/2022

Núm. expedient.: X2022000323

DECRET
Antecedents
A l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 -LCSP 2017-, en relació amb l’article 116 de l’esmentat text
legal, en la seva redacció donada pel RD-llei 14/2019, aquesta Alcaldia entén
necessari procedir a l’execució de les obres segons el projecte d‘obres
“ACTUACIONS NECESSÀRIES PER EVITAR LES FILTRACIONS D’AIGUA AL PAVELLÓ I A
LES ZONES COMUNES DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D’ANGLÈS – FASE I –
redactat per l’enginyer Marc Ventós Lario i aprovat definitivament per la Junta de
Govern Local en data 03.02.2021, l’actuació és incardinable en un contracte
administratiu d’obres, segons allò previst a l’article 13, en relació amb l’Annex I de
la norma esmentada.
A tal efecte,

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

RESOLC
PRIMER.- Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del
contracte administratiu d’obres de les obres per evitar filtracions d’aigua al complex
esportiu, d’acord amb el projecte tècnic descrit en els Antecedents.
SEGON.- Donar trasllat als Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament per tal
que es procedeixi a l’elaboració de la documentació necessària i per tramitar
l’expedient de contractació administrativa en funció de la consignació
pressupostària existent.
A l’efecte previst a l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic –LCSP 2017- en qualitat d’òrgan de contractació, es
justifica la necessitat d’acudir al contracte administratiu d’obres en base a la
insuficiència de mitjans personals i materials.
TERCER.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta
Administració, a l’efecte previst a l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, en la seva redacció
donada pel RD-llei 14/2019.
Així ho mana i signa l’Alcalde i jo, la Secretària, ho certifico.
Anglès, a la data de la signatura
L’Alcalde
Jordi Pibernat Casas

La Secretària
Sandra Pinos Martínez
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