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ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Gerent de Consell Comarcal del Gironès.Aprovat 07/01/2022 10:35
2.- Secretari de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2022 15:00
3.- President de Consell Comarcal del Gironès. Signat 10/01/2022 17:27

APROVAT
10/01/2022 17:27

Nº EXP.: 2022/1/3072

Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès,

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 101091 QCMQY-FIULT-K8YBQ 5AC1F01FF7A97FE722DA71D7C482BAF7BB3A829E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://aytos.girones.cat:9443

En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre;

Atès que en data 25 de maig de 2021, es va signar el Conveni de delegació entre el Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Fornells de la Selva per l’exercici de les competències
municipals de contractació de diverses obres al municipi de Fornells de la Selva.
Vist que, dins el marc d’aquest conveni de delegació, és necessari licitar la contractació de les
obres del projecte “Millora del drenatge urbà, col·lectors de desguàs i sobreeixidors al carrer
Montnegre” Fase 1 i fase 2, del municipi de Fornells de la Selva”, d’acord amb les
especificacions del projecte executiu.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
atribueix a la Presidència;
HE RESOLT:

Primer.

Iniciar l’expedient per la contractació de les obres per la Millora del drenatge urbà,
col·lectors de desguàs i sobreeixidors al carrer Montnegre” Fase 1 i fase 2, del
municipi de Fornells de la Selva, d’acord amb l’article 116.1 de la LCSP i l’article 28
del mateix cos legal.

Segon.

Incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec de
clàusules administratives particulars i el projecte que hauran de regir el contracte, així
com el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia d’Intervenció, justificant
adequadament l’elecció del procediment i els criteris que es tindran en consideració
per adjudicar el contracte. Finalment caldrà incorporar-hi l’informe de secretaria i
l’informe d'intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el disposat a l’article
116 la DA 2a de la LCSP.

Tercer.

Publicar aquesta resolució al perfil del contractant del Consell Comarcal del Gironès.

Així ho disposo pel present Decret.
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