Alexandre Centelles i Pardo, secretari de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern d’aquest en sessió de data 26-7-19 va aprovar, entre altres i
per unanimitat, l’acord següent:
“5.- CONTRACTACIÓ PÚBLICA
5.2.- Contractació menor i adjudicació festa escuma per la Festa Major estiu 2019
El Sr. Alcalde procedeix a llegir la següent proposta d’aprovació:
Atès que aquest Ajuntament vol contractar els serveis d’una companyia per a la
realització de la festa de l’escuma durant la Festa Major d’estiu 2019, i
Atès el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, pel Sr. Gabriel Martínez
Ramos, en nom i representació de l’empresa SET DE SO per tal de dur a terme aquesta
actuació, i
I, tenint en compte el pressupost presentat, a instància d’aquest Ajuntament, i
Atès que s’ha instruït l’expedient per a la contractació anteriorment esmentada
mitjançant un contracte menor de serveis, en considerar-se aquest procediment el
més adequat, tant per raó de la quantia com del servei a prestar, i
De conformitat amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, és pel qual proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent
acord:
Primer.- CONTRACTAR el Sr. Gabriel Martínez Ramos, representant de l’empresa SET
DE SO el contracte titulat “Festa de l’escuma” i que importa un total de 350€, IVA
exclòs, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost vigent.
Tercer.- FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament
procedeixi a la signatura del corresponent contracte.
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat dels presents amb dret a vot.”
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde
El Palau d’Anglesola, 29 de juliol de 2019
El secretari
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