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Referència:

2018/00005407D

Procediment:

Contractació d'obres mitjançant procediment obert

Interessat:
Representant:
CONTRACTACIO (TSC)

Decret de l'Alcaldia

ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CREACIÓ D’HORTS URBANS, A L’ESPAI
LLIURE PÚBLIC EL 5.088/P

Atès que, aquesta Equip de Govern considera necessari i convenient realitzar la contractació
de les Obres de “Creació d’Horts Urbans, a l’Espai Lliure Public el 5.088/P”, segons projecte
elaborat per l’Arquitecte Municipal Senyora Lara Nadal Saez.

Vist l’informe d’Intervenció en sentit favorable i que obra a l’expedient.

Atès que, el pressupost total d’aquestes obres és de 74.402’75 € IVA exclòs i 90.027’33 €
iva inclòs.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de juliol de 2017 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, te a bé dictar el següent:
1r.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres de “Creació d’Horts Urbans, a l’Espai
Lliure Public el 5.088/P” conforme amb el projecte elaborat per l’Arquitecte municipal
Senyora Lara Nadal Saez, que puja al total import de 90.027’33 € IVA inclòs, i l’obertura del
procediment d'adjudicació, mitjançant procediment obert.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11777132147024167006 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

2n.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el procediment
abans referit.

3è.- Aprovar la despesa corresponent.

4t.- Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris adients.

Ho mana i signa, per delegació, el/la Regidor/a de l’Àrea. Dono fe.

Marratxí, 30 d'Agost del 2018
El Regidor de Contractació,

Marratxí, 29 d'Agost del 2018
El secretari accidental

(Document signat
electrònicament)
Miquel Cabot Rodríguez

Felip Ramis Llabrés
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