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RESOLUCIÓ

Vic, 17 de març de 2016

Assumpte Licitació contracte de serveis: Servei de realització de les tasques de control
analític del dipòsit controla situat a Orís.
Fets i antecedents
Vistos el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars, redactats per a la contractació d’aquest servei i trobats conformes.
Vistos els informes del secretari i l'interventor del Consorci, emesos d’acord amb el que
disposa l’article 275.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril;
Fonaments de dret
Plec de clàusules administratives generals de contractació del Consorci.
Articles 109 i 110 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Fent ús de les atribucions que m’han estat conferides,
RESOLC:
1.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar el Servei de realització de les
tasques de control analític del dipòsit controla situat a Orís, pel procediment negociat sense
publicitat i amb més d’un criteri d’adjudicació, amb un pressupost màxim de licitació de vint-icinc cinc-cents euros (25.500,00 € €), més cinc mil tres-cents cinquanta-cinc euros (5.355,00
€) corresponents al 21% d’IVA.
2.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació del procediment esmentat.
3.- Convidar a la participació del procés de licitació a les empreses següents: Peinusa (IQS),
amb NIF núm. A58010901, Centre d’Estudis de la construcció i anàlisi de materials, SLU
(CECAM), amb NIF. núm. B17612607 i Tecnoambiente, SL, amb NIF. núm. B08724247,
empreses que es consideren adequades i capacitades per a la realització de l’objecte del
contracte, d’acord amb l’informe emes en data 15 de març de 2016, per la tècnica de medi
ambient Anna Riera i Molist.
4.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de trenta mil vuit-cents cinquanta-cinc euros
(30.855,00 €), que s’ha d’imputar al pressupost del Consorci per a l’exercici de 2016, amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 01.1621.22790.
5.- Anunciar la licitació a què es fa referència en el Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis
del Consorci.
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6.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitador amb l’oferta mes avantatjosa, se’n doni
compte a aquesta vicepresidència, perquè efectuï l’adjudicació del contracte.
Així ho mano i signo.
El Vicepresident

Davant meu
El Secretari

Antoni Serrat i Callís

Jaume Manau i Terrés

