AJUNTAMENT DE FORADADA
INFORME UNITAT DE CONTRACTACIÓ
Ates que la Diputació de Lleida el passat 4 de desembre de 2020 va publicar al BOP número
235 l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament dels
Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020 - 2021.
Atès que a l’Ajuntament de Foradada se li atorguen 70.898,10 euros per dur a termes fins a
3 actuacions.
Atès la voluntat de l’Ajuntament de Foradada d’adequar i ampliar la caseta de serveis de la
piscina municipal i els seus voltant i dotar el conjunt d’una coberta i tancaments que en
permetin una utilització dels equipaments més enllà de la temporada d’estiu.
Atès que en el pressupost del 2021 es va contemplar una partida pressupostaria per a la
elaboració i redacció de memòria urbanístiques, més enllà dels serveis prestats per
l’arquitecta municipal del consell comarcal. I atès que es disposa d’aquesta partida
pressupostaria: 1531 – 227.06 Estudis i treballs tècnics urbanisme 14.000 euros.
Atès l’oferta econòmica rebuda per import de 7.962 euros (IVA inclòs).
En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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, emeto
el següent
INFORMO
PRIMER. Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte.
No s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de la
contractació.
SEGON. Límits de l’article 118 de la Llei 9/2017:
Al contractista proposat, Lluís de la Fuente, Arquitectura S.L.P.U. , compta amb
capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte
del contracte. I que se li han adjudicat 0 contractes menors en l’exercici pressupostari 2021,
de manera que, juntament amb el contracte que es pretén formalitzar, no se supera la xifra
dels 15.000 euros.
Foradada, a data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa
Marisel Segú Peralba

