SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES
1403/7682/ 2022

DECRET
Vist l'expedient de contractació núm. 43/2022 relatiu a la contractació de la INSTAL·LACIÓ I
SERVEI DE GESTIÓ D’UNA PISTA DE GEL, amb un pressupost base de licitació de 47.000
euros IVA exclòs i 56.870 euros IVA inclòs.
Vist el plec de prescripcions tècniques redactat pel l’Enginyer Tècnic de Qualitat Urbana.
Vist que, en el plec de prescripcions tècniques figura la necessitat i idoneïtat del contracte.
Vist que en l’expedient hi figura certificat que acredita l’existència de crèdit pressupostari i la
fiscalització de la Intervenció.
Vist que en l’expedient hi figura informe jurídic favorable conformat per la Secretària accidental de
la Corporació i per la Interventora accidental de la Corporació.
Atès que l'article 131 de la LCSP, disposa que el contracte es pot celebrar amb caràcter general
mitjançant el sistema d'adjudicació per procediment obert, i l'article 156, del mateix text determina
el termini de licitació.
Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, la competència correspon a l’Alcalde. Tanmateix, l’adopció
d’aquest acord és competència de la regidora delegada d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern en
virtut de la delegació acordada per decret d’Alcaldia de data 25.11.2020.
RESOLC:
Primer.- Iniciar i aprovar expedient per a procedir a la contractació de la INSTAL·LACIÓ I SERVEI
DE GESTIÓ D’UNA PISTA DE GEL (Exp. 43/2022), declarant com a forma de contractació el
procediment obert.
Segon.- Autoritzar la despesa del servei de 56.870 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
20001-33434-22799 del pressupost general de la Corporació per al 2022.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques,
aplicables a la contractació esmentada.
Quart.- Convocar la licitació, mitjançant anunci al Perfil del Contractant, durant un termini a
comptar de l’endemà de la data de publicació de l’anunci referit fins el dia 7 de setembre de 2022.
Cinquè.- Designar, de conformitat amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, com a responsable d'aquest contracte al l’Enginyer tècnic de
Qualitat Urbana, correu electrònic: marimonm@aj-igualada.net i telèfon de contacte 938031950
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(ext. 2241).
Sisè.- Publicar, al Perfil del Contractant: els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, l'acord d’aprovació de l’expedient i l'anunci de convocatòria.
Així ho mano i signo.
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