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DECRET DE GERÈNCIA
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Gerència per resolució de la Presidència de data 1
d’agost de 2019 i atès el contingut dels informes elaborats per la Direcció de Serveis de
l’Espai Públic i per Contractació,
RESOLC,
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació dels serveis consistent en la redacció del
projecte i la direcció de les obres de millora en les instal·lacions esportives municipals a
Begues.
Segon.- APROVAR conforme el que preveuen els articles 122 i 124 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que figuren com annexos a aquesta resolució i que regiran la contractació del servei amb un
pressupost màxim de licitació de 59.555,04 euros (Base: 49.219,04 més IVA: 10.336 euros).

2021: ............ 8.933,25 euros.
2022: ...........26.799,77 euros.
2023:........... 23.822,02 euros

Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 del Text
refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni als corresponents
pressupostos.
Quart.- CONVOCAR licitació per procediment de concurs de projectes obert, per a
l'adjudicació del servei descrit d'acord amb el que disposa l'article 183 de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta licitació al perfil de contractant, d'acord amb els articles 135 de
l'esmentada norma legal.
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa de 59.555,04 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
M7010 15120 22706, amb el següent desglossament:

