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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C175-2019-8073. Contractació pel subministrament de fons documental a la
biblioteca municipal Martí Rosselló i per activitats de Sant Jordi. RECTIFICACIÓ
DECRET D’INICIACIÓ.
Antecedents
En data 6 de febrer de 2020, pel decret d’Alcaldia 2020/257, es va aprovar la
iniciació de l’expedient de contractació pel subministrament de fons documental a la
biblioteca municipal Martí Rosselló i per activitats de Sant Jordi.

Fonaments jurídics
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’alcalde president de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

25/02/2020 Secretari

Aquest decret feia referència a l’informe justificatiu per a la iniciació del
procediment de contractació emès per la directora de la Biblioteca el 29 de gener
de 2020. No obstant això, aquest informe justificatiu va ser substituït per un
informe posterior emès per la directora de la Biblioteca en data 14 de febrer de
2020.

Resolució
Per tant, resolc

“DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C175-2019-8073. Iniciació de l’expedient de contractació pel Subministrament
de fons documental a la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras i per activitats
de Sant Jordi

Miguel Angel Méndez Gil

Signatura 1 de 2

25/02/2020 Alcalde

Primer.- RECTIFICAR la resolució 2020/257 de data 6 de febrer de 2020 per tal de
fer referència a l’informe justificatiu de la contractació del subministrament de fons
documental a la biblioteca municipal Martí Rosselló i per activitats de Sant Jordi,
emès per la directora de la biblioteca en data 14 de febrer de 2020, de manera que
quedarà el redactat següent:
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Antecedents
La directora de la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras va emetre informe justificatiu
per a la iniciació del procediment de contractació del subministrament de fons
documental de llibres i audiovisuals per a la biblioteca municipal Martí Rosselló i
Lloveras i per activitats de Sant Jordi en data 14 de febrer de 2020.
Fonaments jurídics
La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació és:
 Per la millora de la política cultural.
 L’adquisició de fons documental que és part intrínseca i bàsica d’un servei de
biblioteca.
 Competència pròpia: Biblioteca municipal. Servei obligatori. Article 26.1 b)
LRBRL.

L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’alcalde president de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

25/02/2020 Secretari

La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació , de
conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).

Resolució
Per tant, resolc
Únic. INICIAR l’expedient de contractació del Subministrament de fons documental
a la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras i per activitats de Sant Jordi.”

Miguel Angel Méndez Gil

Signatura 1 de 2

25/02/2020 Alcalde
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