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DECRET D’ALCALDIA
Antecedents
Vista la tramitació del contracte del servei de gestió de l’escola de música de Collbató, així
com l’informe memòria emès pels serveis tècnics municipals.
La mesa de contractació va formular proposta d’adjudicació a favor del Sr. Antoni Segarra
Hernández.
S’ha requerit a la persona proposada com adjudicatària perquè presentés la documentació
preceptiva, comprovant-se compleix tots els requisits exigits per la normativa vigent.

Fonaments de dret
1. Article 156 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
2. L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
2. L’Alcalde és competent per a l’adopció d’aquesta resolució conforme l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

D’acord amb el manifestat,
HE RESOLT

PRIMER.- D’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, avocar la
competència per a l’adopció d’aquesta resolució per tal de poder iniciar la prestació del
servei el mes de setembre.
SEGON.- Adjudicar el contracte del servei de gestió de l’escola de música de Collbató
d’acord amb les condicions que figuren en la respectiva oferta a Antoni Segarra Hernández
(NIF 39428922E), per import de cinquanta-nou mil vuit-cents vuitanta-vuit euros i vuitantatres cèntims d’euro (59.888,83€), exempt d’IVA.
TERCER.- Disposar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Aplicació pressupostària
100 3260 22711
100 3260 22711

Import (IVA inclòs)
11.998,46€
29.944,42 €

Exercici
Setembre -desembre 2022
2023
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Amb la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a les
successives anualitats.
QUART.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció als efectes d’aprovar el
document comptable de referència i alliberar els imports sobrants de les quantitats
autoritzades en l’acord d’aprovació dels plecs reguladors d’aquest contracte.
CINQUÈ.- Designar com a responsable del contracte a la Tècnica d’Educació.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte i a la resta de persones que han
participat en aquest procediment de contractació, tot indicant al primer que la formalització
del contracte s’haurà d’efectuar en el termini establert per l’article 153.3 LCSP.
SETÈ.- Publicar un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Miquel Solà i Navarro
Alcalde President
Collbató, a la data de la signatura electrònica

