
Ref.: 2021/1387/8 - Contractació ENDERROC AV FERROCARRILS CATALANS 12

L'Alcalde, en decret
núm.
El Alcalde, en Decreto
núm.

2021/2679 de data
de fecha

jueves, 1 de julio de
2021

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

«

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 1333 de data 7 d’abril de 2021, mitjançant el qual es va
resoldre:

“Adjudicar per emergència a la constructora Demoliciones y Construcciones Marcos S.L.
per portar a terme les actuacions immediates, consistents en l’enderroc de la edificació
ubicada al carrer Ferrocarrils Catalans 12 i que es troba en situació de ruïna imminent, sota
les ordres del tècnic competent, i com a mesura necessària per salvaguardar la seguretat de
les persones, l’espai públic i les finques veïnes.”

Vist el pressupost provisional de 9.980,00 euros (IVA exclòs), més 1.250,00 euros (IVA
exclòs) i 1.800,00 euros (IVA exclòs).

Atès que existeix consignació suficient per atendre les despeses de les obres i treballs
executats en la partida pressupostària 0117.1510B.2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES ,
en el pressupost de despeses de l’exercici 2021.

Vist l’informe emès per la Cap jurídica de Territori i Sostenibilitat, obrant a l’expedient.



Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,  mitjançant Decret núm. 2436/2021, de
data 11 de juny de 2021.

HE RESOLT

Primer.- Aprovar el pressupost elaborat per l’empresa adjudicatària DC MARCOS, S.L.
per tal de portar a terme les actuacions d’obres a l’Av. Ferrocarrils Catalans 12, amb un
pressupost provisional de 9.980,00 euros (IVA exclòs), més 1.250,00 euros (IVA exclòs) i
1.800,00 euros (IVA exclòs), que s’adjunta amb ID 2047797 a l’expedient electrònic.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 15.766,30 euros a favor de
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, S.L., amb aplicació a la partida
pressupostària 0117.1510B.2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que sisposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Tranparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Quart.- Notificar-ho als interessats als efectes oportuns.

 »

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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