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ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, com a Secretària Accidental de l'Ajuntament de la Vila del
Vendrell
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 4 de juliol
de 2016, va prendre el següent acord, que transcric de l'esborrany de l'acta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D’acord amb l’informe justificatiu emès pel departament de Promoció econòmica, és
necessari realitzar El lloguer, muntatge i desmuntatge d'estands i materials relacionats
amb la fira Turismar 2016.
Atès que, per tal d’adjudicar aquest servei, s’ha demanat pressupost a les empreses
indicades a l’esmentat informe.
Atès que, hem rebut tres ofertes resultant l’econòmicament més avantatjosa la
presentada per l’empresa 2003, S.A., que presenta pressupost per un import de
17.500,00 euros, iva exclòs.
Atès que, l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 783/15 de data 15 de juliol de 2015, que va ser publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, número 173 de data 27 de juliol de 2015.
Vista la proposta del Regidor-Delegat d’Educació, d’Activitats i d’Ocupació, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, resol:
1r.- Adjudicar, mitjançant el procediment de contracte menor, a l’empresa 2003, S.A.,
per un import de 17.500,00 euros, més 3.675,00 d’IVA, d’acord amb el seu pressupost
referència 16000831/01, de data 6 de juny de 2016.
2n.- Aprovar i disposar la despesa de 21.175,00 euros, iva inclòs, derivada d’aquesta
contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1304-43111-22799 del
pressupost del vigent exercici, grup d’apunts 2016-29.
3r.- La factura haurà de contenir les mencions següents:
- Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
- Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública és el departament d’intervenció.
- Que la factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del
consorci d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a
través d’un enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell
(www.elvendrell.cat). Seleccionaran la bústia de lliurament de la corporació
o la dels diferents patronats, segons correspongui.
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d’entrada de Factures Electròniques FACE al qual s’accedeix mitjançant la
pàgina web https://face.gob.es/es/.
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar
les factures, especificaran les codis DIR3 als següents apartats:

-

Oficina comptable: L01431634.
Òrgan Gestor: L01431634.
Unitat tramitadora: L01431634.

4t.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si
procedeix.
5è.- Notificar el present acord als interessats.
El present acord s’aprova en virtut de la competència delegada per l’Alcalde per Decret
núm. 783/15, de 15 de juliol de 2015, i publicat al BOPT núm. 173, de 27 de juliol de
2015.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I perquè tingui els efectes que corresponguin, signo el present certificat, estès a
l'empara de l'article 206 del ROF, d'ordre i amb el vist-i-plau del senyor alcaldepresident i amb el segell que ho acredita.
El Vendrell, 4 de juliol de 2016
Vist i plau.
L'ALCALDE,
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