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S. Sa MONTSERRAT MINGUEZ  i GARCIA, tinent d’alcalde de l’Excm. Ajuntament de 
Lleida, en data 8 de novembre de 2018, va dictar el següent DECRET: 
 
Vist l’expedient instruït per al contracte menor del servei per la diagnosi de la qualitat acústica 
a l’entorn de la Plaça Sant Joan. 
 
Vist l’informe previ del Coordinadora de Sostenibilitat, de data 19 d’octubre de 2018, que 
literalment diu: 
 
“[...] 
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[...]” 
 
Vista l’Autorització i Disposició (AD) definitiva de la despesa, a nom del COL.LEGI 
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LLEIDA, amb CIF Q7555309-I, per import de 
2.635,38 €, a càrrec de la partida 03.1510.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2018. 
 
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de futurs definitiva de la despesa, a nom del COL.LEGI 
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE LLEIDA, amb CIF Q7555309-I, per import de 
14.933,82 €, a càrrec de la partida 03.1510.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2019. 
 
Tota vegada que l’import d’aquest contracte és inferior a 15.000,00 €, considerat per tant com 
a contracte menor. 
 
Considerant allò que estableix l’art. 17, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 
 
Considerant allò que estableix la resolució 1.C.1) del Decret-Alcalde de data 9 de setembre de 
2015. 
 
Fent ús de les delegacions, en matèria de contractació, fetes pel MI Sr. Alcalde segons Decret 
de data 3 de novembre de 2015, en el dia d’avui 
 
RESOLC: 
 
1r.- Aprovar l’informe previ del Coordinadora de Sostenibilitat, de data 19 d’octubre de 2018, 
relatiu a la contractació del contracte menor del servei per la diagnosi de la qualitat acústica a 
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l’entorn de la Plaça Sant Joan, per un import de 14.520,00 € + 3.049,20 € d’IVA (Total: 
17.569,20 €). 
 
2n.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom del COL.LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS 
INDUSTRIALS DE LLEIDA, amb CIF Q7555309-I, per import de 2.635,38 €, a càrrec de la 
partida 03.1510.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2018. 
 
Que s’habiliti crèdit, per un import de 14.933,82 €, a càrrec de la partida pressupostària 
03.1510.227991 de l’exercici pressupostari de l’any 2019. 
 
3r.- Aprovar el contracte menor corresponent al servei per la diagnosi de la qualitat acústica a 
l’entorn de la Plaça Sant Joan, a nom de COL.LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS 
DE LLEIDA, amb CIF núm. Q7555309-I, per un import de 14.520,00 € + 3.049,20 € d’IVA (Total: 
17.569,20 €), el qual es justifica amb la presentació de la corresponent factura. 
 
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 

davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 

administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 

d’aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/ 2015, de 1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les administracions públiques i  l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol 

altre recurs que estimin procedent.  

En el cas en què s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. 

 

El que li comunico pel seu coneixement i efectes.    
  
EL SECRETARI GENERAL 
P.D. LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA  
DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Yolanda Blasco Fernández 
Lleida,  
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