Expedient núm.: 1201/2022
Procediment: Contractacions.
Contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari per a la biblioteca Josep Mas
Carreras de Navàs per procediment obert simplificat
Data d'iniciació: 13/06/2022

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Observacions

10/08/2022
14/07/2022
09/08/2022
09/08/2022

Subministrament i instal·lació de mobiliari per a la biblioteca Josep Mas Carreras de
Navàs
Procediment: Obert simplificat

Tramitació:
Ordinària

Classificació CPV:
Accepta renovació: No
39155000-3

Tipus de contracte:
Subministraments
Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació:
20.475,21 €

Impostos: 21%

Total: 24.775 €

Valor estimat del contracte:
20.475,21 €

Impostos: 21%

Total: 24.775 €

Data d'inici
execució:
___________

Data fi execució:
___________

Garantia provisional: No

Durada execució:
3 mesos

Garantia definitiva:
No

Durada màxima: 3
mesos

Garantia complementària: No

Lot únic
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment Obert simplificat.
L'òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l'expedient serà l’alcalde, de
conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, si bé aquesta competència ha
estat delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Resolució 2021-0566 de 20 de

DECRET

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Número: 2022-0435 Data: 10/08/2022

Data/Núm.
18/07/2022
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Document
Proposta de contractació del Servei
CULTURA
Informe de Secretaria
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Retenció de crèdit

setembre de 2021 i avocada per la present resolució.
.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que disposa la Disposició Addicional Segona 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, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions legalment conferides
RESOL:

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment Obert simplificat, per
al subministrament i instal·lació de mobiliari per a la biblioteca Josep Mas Carreras de
Navàs, convocant la seva licitació.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

RC

2022

007.3321.63500

20.475,21 €

21%

24.775 €

24775

Projecte

2022.2.INVER.1.1

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.

DECRET

QUART. Aprovar la despesa corresponent:

Número: 2022-0435 Data: 10/08/2022

PRIMER. Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de
Govern mitjançant Resolució 2021-0566 de 20 de setembre de 2021, en els termes establerts
a l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tal de
formalitzar la present contractació.

SETÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
VUITÈ. La composició de la mesa de contractació es publicarà al Perfil del contractant
prèviament a la seva constitució.
NOVÈ.- INFORMAR que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 Reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 Contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos.
 Qualsevol altre recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat amb
la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda al
diari o butlletí oficial.
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SISÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Número: 2022-0435 Data: 10/08/2022

DECRET

Ho decreta i signa el Sr. Alcalde, Genís Rovira Barat, davant meu, la Secretària interventora
accidental que en dono fe, i s'inscriu en el llibre electrònic de resolucions de l’Alcaldia.
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