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Vist l'expedient de contractació 2021/6484J, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, d’obres d’un taller,
administració i espai lliure per a Mogoda Serveis, SAM.
Vists el plec de clàusules administratives i de projecte executiu, pels quals haurà de regirse el contracte.
Vist que queda justificat la necessitat i idoneïtat del contracte.
Vist l’informe de Secretaria 53/2021.
És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis
Generals l'adopció d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 53 del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, d'acord amb la delegació conferida per decret de l'Alcaldia
de data 26 de juny de 2019.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’expedient 2021/6484J, d’obres d’un taller, administració i espai lliure
per a Mogoda Serveis, SAM, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària; així com
els corresponent plec de clàusules administratives i projecte executiu.
Segon.- Aprovar la corresponent autorització de despesa:
- A 920210002039 per import de 788.736,77 € (IVA inclòs) del corresponent
pressupost municipal 2021, amb càrrec a la partida 2600 1621 62201.
Tercer.- Convocar licitació mitjançant publicació al perfil del contractant.
Quart.- Designar com a responsable del contracte amb els efectes que preveu l’article 62
del LCSP, al Director Facultatiu de les obres.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local i a Intervenció.

Ho decreta i signa,

I als efectes de la transcripció de la present
resolució al Llibre de Resolucions, ho signa
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