Exp.:1403-3416-2021
SERVEIS TERRITORIALS

DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE REDACCIÓ PROJECTE
CENTRE CALOR AMB BIOMASSA PER DONAR SERVEI EDIFICI
AJUNTAMENT-NAU ENTITATS-CAL PERE VELL I PETIT CASAL
Vist l’Informe de necessitats emès per l’enginyer municipal de data
novembre de 2021 que consta a l’expedient.
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Vist que consta a l’expedient la consulta a 3 empreses del sector: AMBIT GRUP
SERVEIS TECNICS SL, IPAE SL. ARQUITECTES I ENGINYERS i PROJECTXPRESS.
El tècnic en l’esmentat informe de data 18 de novembre del present, informa
favorablement la proposta presentada per IPAE SL, per ser la més adequada
tècnica i econòmicament.
Vist l’informe de la intervenció, de data 18 de novembre de 2021, del que en
resulta que existeix la partida pressupostària 17 1701 62305, amb crèdit
suficient per fer front a aquesta despesa i que individualment o conjuntament
no supera l’import de 15.000 €.

Atès que el contracte té la consideració de menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directrius del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de Febrer de
2014 (endavant LCSP).
En virtut de les competències atorgades a l’apartat 1 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP on es regules les normes específiques de contractació en les
Entitats Locals i vist el que disposa l’article 118 de la mateixa norma on es
regulen els expedients de contractació en contractes menors.
Per tot el que ha estat exposat, i en virtut de les competències atorgades per
resolució de l’Alcaldia núm. 725 de 09 de juny de 2021, de delegació de
competències al 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de les Àrees de Territori i
Sostenibilitat, Polítiques digitals i Ocupació.
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Atès que consta a l’expedient l’acreditació que l’empresa proposada com a
adjudicatària està al corrent d’abonament de les obligacions Tributàries i amb la
Seguretat Social en aplicació d’allò establert a l’article 71 de la LCSP.
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RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
CENTRE DE CALOR AMB BIOMASSA PER DONAR SERVEI ALS EDIFICIS DE
L’AJUNTAMENT, LA NAU D’ENTITATS, CAL PERE VELL I EL PETIT CASAL, a IPAE
SL, amb NIF B60402500 i domicili al Carrer NARCÍS MONTURIOL 10-12 1R
LOCAL A 08960 BARCELONA, per un import 6.450,00- €, IVA exclòs (7.804,50€ IVA inclòs), de conformitat amb el pressupost presentat per l’adjudicatària i
les condicions que regeixen el contracte administratiu de serveis (LCSP).
SEGON.- El treballs s’hauran de realitzar en un termini de 3 mesos, a comptar
des de la rebuda de la present resolució.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida 17 1701
62305 del pressupost vigent.
QUART.- Ordenar la publicació del present contracte al perfil del contractant en
compliment del que disposa l’article 63.4 de la LCSP.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària, així com a la
intervenció municipal.
SISÉ.- Comunicar, pels mitjans que resultin adients, a les empreses que hagin
presentat pressupost i no han resultat adjudicatàries.

Begues, a data de la signatura electrònica.
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El 1r tinent d’Alcalde
Joan Molina i Molina
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