RAQUEL COSTA IGLESIAS, Secretària-interventora de l´Ajuntament de Ribes de
Freser (Girona)
CERTIFICO: Que l´Alcalde-President de l´Ajuntament de Ribes de Freser, en data 30
de gener de 2015, ha dictat el Decret d´Alcaldia que es transcriu literalment a
continuació:
“ DECRET D´ALCALDIA
Vist que amb data 12 de desembre de 2014 l´Alcalde-president va detectar la
necessitat de realitzar la contractació del servei tècnic integral de redacció, direcció i
seguiment del projecte per a la construcció de dos ascensors de connexió del Barri
Pavelló amb C/Fonderia, inclosos en el projecte Viure al Poble i Llei de Barris.
Atesa la característica del servei es considera com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 12 de desembre de 2014 es va emetre un informe d’Intervenció
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent.
Atès que amb data 12 de desembre de 2014 la Secretaria va emetre un informe sobre
la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 29 de desembre de 2014 s’aprovà
iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat
de la contractació proposada i es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte per procediment negociat sense
publicitat, i es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.
Atès que amb data 29 de desembre de 2014, es realitzà per l’Interventor la retenció de
crèdit oportuna i es va emetre un informe de fiscalització de l’expedient.
Atès que amb data 29 de desembre de 2014 es sol·licitaren ofertes a les següents
empreses:
FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP
EDUARD ENTORN MONSENY
MIRIAM QUERALT ARA
Atès que amb data 23 de gener de 2015 es certificaren les ofertes presentades que
consten com a tal en l’expedient.
Atès que amb data 23 de gener de 2015 es constituí la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les ofertes, i aquesta, realitzà la proposta
d’adjudicació a favor de FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP.
Atès que amb data 23 de gener de 2015, l’òrgan de contractació declarà com a oferta
econòmicament més favorable l’emesa per FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP.
Atès que amb data 26 de gener de 2015 es va requerir al licitador que va presentar
l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa

de a què fa referència l´article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva.
Atès que amb data 30 de gener de 2015, el candidat FRANCESC XAIRO I
ASSOCIATS SLP, constituí la garantia definitiva i presentà els documents justificatius
exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe-proposta de Secretaria, i
de conformitat amb l’establert en l’article 151.4 i en la disposició addicional segona del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

HE RESEOLT:
PRIMER.- Adjudicar a FRANCESC XAIRO ASSOCIATS SLC, el contracte del servei
tècnic integral de redacció, direcció i seguiment del projecte per a la construcció de
dos ascensors de connexió del Barri Pavelló amb C/Fonderia, per procediment
negociat sense publicitat.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151.60900 del
pressupost corresponent a l´exercici econòmic de 2014.
TERCER.- Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la garantia provisional que han prestat.
QUART.- Notificar al senyor Xavier Xairo, adjudicatari del contracte, la present
Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les dependències
de l´Ajuntament el dia 30 de gener de 2015.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Marc Prat Arrey

Raquel Costa Iglesias

Ribes de Freser, 30 de gener de 2015 “.
I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat d´ordre amb
el vistiplau de l´alcalde.
Ribes de Freser, 30 de gener de 2015.
Vist-i-plau
L´alcalde

Marc Prat Arrey

