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CERTIFICO:
Que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2018, entre altres,
es prengué el següent acord:
16. Proposicions urgents.
b) Contracte menor d'obres: Recollida i conducció d'aigües de la zona verda i de
les zones d'equipaments del c/ Montnegre (Parc públic municipal). Exp. 91-01 04
006 12/2018.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’executar les obres de manteniment d’acord amb el
document tècnic redactat pel tècnic municipal “Recollida i conducció d'aigües de la zona
verda i de les zones d'equipaments del c/ Montnegre (Parc públic municipal)”, d’import
3.180 euros + 667,80 euros (21%IVA) = 3.847,80 euros
Vist el pressupost 16/18 presentat per Transports Mateu, SL, amb NIF B-17055971, per
realitzar les obres descrites per import 3.180,00 euros + 667,80 euros (del 21% d’IVA), total
3.874,80 euros.
Atès que es considera idoni el pressupost presentat.
Atès que s’ha verificat la justificació de l’encàrrec , i s’ha verificat l’existència de crèdit
suficient per fer front a la despesa a nivell de vinculació jurídica, dins la partida 171.21001 del
pressupost vigent.
Atès que per l’import de les obres el procediment de contractació adient és el menor d’obres
regulat en l’article 138.e del TRLCSP.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el pressupost 16/18 presentat per Transports Mateu, SL, amb NIF B17055971, per realitzar les obres Recollida i conducció d'aigües de la zona verda i de les
zones d'equipaments del c/ Montnegre (Parc públic municipal), per import de 3.180,00
euros + 667,80 euros (del 21% d’IVA), total 3.874,80 euros.
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa ordinària de 3.874,80 euros amb càrrec a la
partida pressupostària 171.21001.
TERCER.- ENCARREGAR a Transports Mateu, SL l’execució de les obres de conformitat amb
el document tècnic “Recollida i conducció d'aigües de la zona verda i de les zones
d'equipaments del c/ Montnegre (Parc públic municipal)” .
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I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
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