Exp. 1379-1427-2019

DECRET

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR D’OBRES: INSTAL·LACIÓ SUBMINISTRMENT ELÈCTRIC ERMITA
SANTA EULÀLIA.

És necessari procedir a la instal·lació del subministrament elèctric en
l’ermita de Santa Eulàlia, tal i com queda justificat a l’informe tècnic obrant
a l’expedient.
L’Actuació consisteix en dotar a l’Ermita d’un subministrament electrìc de
baixa tensió, donat que les plaques solars instal·lades són insuficients. Per
aquest motiu, s’ha demanant pressupost a RAFAEL SURRIBAS VENDRELL,
què ha ofertat aquests treballs per un import total de 5.613,19- euros + iva
(6.791,95- euros iva inclòs).
El servei tècnic municipal ha informat favorablement l’oferta presentada.
El departament d’Intervenció ha informat que
pressupostària suficient per a l’execució de l’actuació.

hi

ha

consignació

Per a la contractació d’aquests treballs l’Ajuntament es pot acollir a la figura
de contracte menor, tal i com preveu l’art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic, en tractar-se d’obres el cost de
les quals no supera 40.000- euros, essent suficient en aquest cas per a la
seva tramitació l’aprovació de la despesa, el pressupost de l’actuació i la
incorporació de la factura a l’expedient.
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Per l’exposat, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’art. 21.1 del
Text refós de la Llei reguladora de bases de règim Local, en relació amb
l’art. 53 de la Llei 2/2003 Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR els treballs de SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE
L’ERMITA DE SANTA EULÀLIA, al Sr. RAFAEL SURRIBAS VENDRELL pel preu
màxim de CINC MIL SIS-CENTS TRETZE AMB DINOU CÈNTIMS D’EURO
5.613,19- euros + iva (6.791,95- euros iva inclòs), d’acord amb el
contingut de l’informe tècnic i fiscal de data 5 de juny de 2019.
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Segon.- Els treballs es realitzaran en un termini de màxim de 15 dies hàbils
a comptar a partir de la recepció de la present resolución.
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Tercer.- AUTORITZAR la despesa, amb càrrec a la partida 92 9200 63205
de l’Estat de Despeses del pressupost únic.
Quart- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i al Departament
d’Intervenció

M. Mercè Esteve Pi
L’Alcaldessa
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Begues, en data de signatura electrònica.
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