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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000424 01/03/2022

DECRET D’ALCALDIA
Exp. X2022000636
Ref. mgr

Qui subscriu aquest document ha examinat els fets i les disposicions legals aplicables
a l’assumpte que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es preveu a
l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, proposa
l’adopció de la següent resolució:
ASSUMPTE: Incoació d’expedient de contractació del servei de recepció i
atenció al públic dins la Residència Geriàtrica municipal Zoilo Feliu
Vista la necessitat de procedir a la contractació per prestar el servei de recepció a la
Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu de La Bisbal d’Empordà, per a dur un
control d’accés de persones a la residència, i per a reforçar l’atenció telefònica del
centre arran d’un increment substancial de les trucades diàries que requereixen una
especial constància i diligència.

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Atès que aquest contracte de serveis té naturalesa administrativa d’acord amb l’article
25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que, d’acord amb l’article 22.1.b) de la LCSP, es tracta d’un contracte de serveis
no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat no supera els
215.000,00 euros.
Atès que el procediment obert és un procediment ordinari de licitació.
Vist allò que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP) quant a l’expedient de contractació.
Vistes les atribucions conferides per la disposició addicional segona (apartat 1) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que en data 02.07.19 mitjançant el decret d’alcaldia núm. 1652/2019 s’efectua a
favor de la Junta de Govern Local una delegació específica de les atribucions de
l’Alcaldia en matèria de contractació, sense perjudici de la potestat d’avocació per part
d’aquesta.
Vista la necessitat d’avocar les atribucions de contractació de la Junta de Govern
Local, en relació amb el referit expedient, als efectes d’atorgar celeritat a l’expedient de
contractació.

e7ae5292-4c9c-4a93-9def-2c3fc456d662

Òrgan

REFERÈNCIA

DEC

CONTRACTACIÓ

2022/000001/3085

Codi Segur de Verificació: f54e52ac-4e43-4834-a8c8-c5fb193f55f0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170221_2022_11475766
Data Impressió: 19/04/2022 11:53:34
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ìf54e52ac-4e43-4834-a8c8-c5fb193f55f0?Î

DOCUMENT

1.- Enric Marquès Serra (TCAT) (Alcalde), 01/03/2022 15:39
2.- Servei administracio electronica. 2022DECR000424 01/03/2022

Per tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- AVOCAR a l’alcaldia, d´acord amb els articles 6.1 i 9 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, les competències atorgades a la Junta de Govern Local per a prendre
aquest acord.
Segon.- INCOAR l’expedient de contractació del servei de recepció i atenció al públic
dins la Residència Geriàtrica municipal Zoilo Feliu.
Tercer.- ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i
dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, així com els preceptius informes.
Quart.- COMUNICAR aquest acord a la Junta de Govern Local que se celebri.
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