AJUNTAMENT
DE
JOSA I TUIXÉN

Assumpte: Notificació del Decret d’adjudicació del contracte menor de serveis
de “Redacció de projectes i direcció d’obres”

Benvolguts licitadors, us notifiquem que per Decret de l’Alcaldia núm. 50/2021, de
data 23 de desembre d’enguany, s’ha resolt el següent:
“Adjudicació del contracte menor de serveis “Redacció de projectes i direcció
d’obres”

I. Antecedents

Exp. CME-05-2021

1.1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 14 de desembre de 2021 es va incoar
l’expedient administratiu per a la contractació de “Redacció de projectes i direcció
d’obres”.
1.2. El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 13.000,00 euros, amb
un IVA del 21% de 2.730,00 euros, i resultant un pressupost total de 15.730,00 euros.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 14 de desembre de 2021,
un informe favorable el qual indica que l’òrgan competent per a la tramitació i
l’adjudicació del contracte és l’alcaldia i que en la partida pressupostària 920/22706
hi ha consignació suficient per a autoritzar la despesa.
1.4. En data 14 de desembre de 2021 es publica l’anunci de licitació i finalitzat el
termini de presentació d’ofertes s’ha rebut la proposta següent:
-

Amadeu Jezequel Serra (R.E. 2021 – 501)
o Oferta: 15.488,00 euros (IVA inclòs).

II. Fonaments de dret
2.1 El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb
l’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a tenor de l’article
25 de la citada Llei.
2.2. El procediment el qual regula aquesta licitació és el de contracte menor contingut
a l’article 118 de la LCSP.
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III. Part dispositiva
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 53.1 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,
RESOLC:
Primer.- ADJDUDICAR el contracte menor de serveis per a l’actuació anomenada de
“Redacció de projectes i direcció d’obres” al licitador Amadeu Jezequel Serra (CIF
52179687R) per un import de 12.800,00 (IVA no inclòs)
Segon.- APROVAR la despesa de 15.488,00 euros (IVA inclòs) per atendre el
pagament de l’actuació de “Redacció de projectes i direcció d’obres”, amb càrrec a
la partida pressupostària 920/22706.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs de
reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta
notificació. Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat del Contenciós
Administratiu de Lleida.
També pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció abans
esmentada en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de recepció d'aquesta
notificació, si no interposa recurs de reposició.
No obstant, pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient al seu dret.

Tuixent, 23 de desembre de 2021
El secretari

Guillem Molera Calvés
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