ÒRGAN

EXPEDIENT

DEC

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2022000388

Codi Segur de Verificació: a42cb692-bc07-4778-a66d-30618a5ac4f4
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_16699238
Data d'impressió: 28/04/2022 11:18:50
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES

Ìa42cb692-bc07-4778-a66d-30618a5ac4f4ÆÎ

DOCUMENT

1.- RAQUEL COSTA IGLESIAS (TCAT) (SECRETARIA), 20/04/2022 08:20
2.- RAMON ROQUE RIU (SIG) (Alcalde), 20/04/2022 11:44
3.- Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 2022DECR000753 20/04/2022

Núm. de Decret i Data:
2022DECR000753 20/04/2022
DECRET D´ALCALDIA
Identificació del document: Contractació les obres compreses en el projecte bàsic i
executiu de les obres de “Rehabilitaciò i adequació de l´escola Abadessa Emma en
biblioteca”, redactat per l´arquitecte, Sr. Marc Grifell Vera, amb un import de 165.806,52
euros i 34.819,37 euros d´IVA.
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP, haventse justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment
obert.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la secretària-interventora
de la Corporació.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del
contracte d’execució de les obres esmentades anterior, a la partida pressupostària del
pressupost vigent d´aquest Ajuntament número 02.3321.62200.
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò
disposat a l’article 117 LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 165.806,52
euros i 34.819,37 euros d´IVA.

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

Atès que l´alcalde-president és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona la LCSP.
De conformitat amb allò disposat als articles 123.1 i 126.1 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
locals,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del
contracte de les obres compreses en el projecte bàsic i executiu de “Rehabilitaciò i
adequació de l´escola Abadessa Emma en biblioteca”.
SEGON.- PROCEDIR a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat
contracte.
TERCER.- APROVAR la despesa del contracte que ascendeix a 165.806,52 euros i
34.819,37 euros d´IVA.
QUART.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de licitació del contracte el perfil del
contractant de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, concedint un termini de vint
(20) dies naturals comptats des de la publicació de l’anunci del contracte, d'acord amb
l'article 159.3 LCSP, per a la presentació de proposicions.
CINQUÈ.- Publicar la licitació al web municipal.
Així ho mana i signa el Sr. alcalde, davant meu la secretària que en dono fe, a Sant Joan
de les Abadesses, a la data de la signatura electrònica.

