Ajuntament de Navarcles

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
En JOSEP MARIA FELIU I SELGA, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Navarcles, dicta la
següent resolució:
ANTECEDENTS
Vist l’informe emès per l’àrea de Promoció Econòmica referent al contracte menor de serveis per
la gestió de la fira Monacàlia de l’any 2022 a favor del contractista Rustic Xerinola, S.L. amb CIF
B67383349 i domiciliada a Badalona, c/Independència 286, el qual ascendeix a 13.910,00 euros
IVA exclòs.
S’han sol·licitat 3 ofertes a diferents proveïdors, essent la de Rustic Xerinola la més econòmica
FONAMENTS LEGALS
1. Bases d’execució del pressupost Municipal Bases 36
2. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 article 118 pel que fa a la regulació de l’expedient de
contractació en contractes menors.
RESOLC:
Primer. APROVAR l’adjudicació del contracte menor indicat a favor de Rustic Xerinola, S.L amb
CIF B67383349 i assumir íntegrament el contingut de l’informe de la tècnica de promoció econòmica
de data 24.03.2022.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 13.910,00€ (IVA exclòs), més
2.921,10 euros d’IVA, sent el total de 16.831,10 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3380
22608 sent el document comptable AD número 22022/1794 , i que haurà de constar com a
referència en la factura que emeti el contractista.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que la notificació tindrà efectes de
formalització de contracte.
Quart. PUBLICAR l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que
des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb
l’establert a la normativa d’aplicació.

L’Alcalde
Josep Maria Feliu i Selga

En dono fe,
La Secretària
Montserrat Sensat i Borràs
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