DECRET 2019/1130 de data 24/05/2019
Vist l'expedient d'acord marc E.09.0217-01/2019, tramitat mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, de serveis per a la gestió dels casals d'estiu.

Vist que per Decret 2019/899 de data 03/05/2019, es va aprovar la classificació de l'oferta
presentada a favor de l'empresa E.I. L'EINA SCCL. Així mateix se li va requerir perquè presentés la
documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte, que ha estat presentada dins del termini
establert.

És competència de l'alcaldessa l'adopció d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 53 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- ADJUDICAR a l'empresa E.I. L'EINA SCCL, amb CIF F64422207, el contracte de serveis
per a la gestió dels casals d'estiu, per import de 107.730 € (IVA exclòs), essent l'import amb IVA de
119.700,00 €..

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la corresponent despesa (IVA inclòs) D 920190001297, per import
de 119.700,00 €, corresponent al pressupost municipal 2019 amb càrrec a la partida 4005 3264
22799, a favor de E.I. L'EINA SCCL.

Tercer- COMUNICAR a l'adjudicatari que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils comptadors des de
la data en què es remeti la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.

Quart.- PUBLICAR l'adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant de la web
municipal.

Cinquè.- Donar compte a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Ho decreta i signa l'alcaldessa i als efectes exclusius de l'exercici de la funció de fe pública, ho
certifico.
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Signat electrònicament per:
Isabel Garcia i Ripoll
Alcaldessa
Santa Perpètua de Mogoda
24 de maig del 2019 11:11:03

Signat electronicament per:
Francesc Consuegra i Giner
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
24 de maig del 2019 12:17:40
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