Núm. Expedient 2017 / 8720
Títol: Adjudicar contracte de serveis. Xarxa Custòdia del Territori-XCT
UACG: Contractació / 008
Data: 11/12/2017
JBB/op
XARXA DE CUSTODIA DEL TERRITORI
SAGRADA FAMILIA, 7 (UNIVERSITAT DE VIC)
8500 VIC

El vicepresident primer d'aquesta Diputació, en data 9 de novembre de 2017, ha signat
el decret següent:
“
Expedient:

2017/8081

Tipus de contracte:

Serveis

Objecte del contracte:

Diagnosi de la sobre freqüentació de gorgs i mesures de gestió
adoptades a les comarques de Girona

Departament gestor:

Servei de Medi Ambient

Contractista:

Xarxa Custòdia del Territori-XCT

NIF:

G63122402

Preu del contracte:

Import 4.000 €; 21% d’Iva
300/1700/22706, fins un crèdit disposat de 1.613,33 € (any 2017)

Aplicació pressupostària:

300/1700/22706, fins un crèdit disposat de 3.226,67 € (any 2018)
920170012502

Operació AD:
920179000303
CPV

79311300-0

Atès que en la documentació presentada hi consta la declaració jurada signada pel contractista en la nota
d’encàrrec, per acreditar que disposa d’aptitud per contractar d’acord amb el que determinen els articles 54 a
59 TRLCSP, i que no es troba incurs en cap de les prohibicions especificades a l'article 60 del mateix text
legal (amb especial esment als requisits de capacitat). Atès que, per la seva quantia, es tracta d’una
contractació prevista a l’article 138.3 del TRLCSP i vist que les actuacions seguides a l’expedient s’ajusten a
la normativa del procediment P1000 que regula la tramitació dels contractes menors de la Diputació de
Girona.

Atès la documentació de l’expedient de referència, d’acord amb les atribucions que confereix la norma 1 de la
disposició addicional segona del TRLCSP, i fent ús de les facultats delegades de la Presidència per Decret de 13
de juliol de 2015,
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient i la despesa corresponent al contracte de servei de diagnosi de la sobre freqüentació
de gorgs i mesures de gestió adoptades a les comarques de Girona, a favor de la empresa Xarxa Custòdia del
Territori-XCT, amb CIF G63122402, per un import de quatre mil euros (4.000 €), amb una repercussió del 21%
en concepte d’IVA.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa, fins un crèdit disposat de 1.613,33€, a l’aplicació pressupostària
300/1700/22706 del pressupost vigent, i fins un crèdit disposat de 3.226,67 €, a l’aplicació pressupostària
300/1700/22706 del pressupost de l’any 2018.
Tercer. Nomenar responsable del contracte el cap del servei de Medi Ambient.
Quart. Notificar aquest decret a l’empresa Xarxa de Custodia del Territori-XCT”.

RECURSOS:
Contra la present resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats
a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del President d'aquesta
Diputació, en el termini d'un mes, a comptar del dia següent al d'aquesta notificació

