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D’acord amb l’informe d’intervenció obrant a l’expedient hi ha aplicació pressupostària
suficient al pressupost municipal vigent, per a la contractació del subministrament: 136
62400.
Completat l’expedient de contractació, procedeix, de conformitat amb allò establert a
l’article 117 de la LCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de
licitació, així com, l’aprovació de la despesa que ascendeix a la quantitat de VINT-IQUATRE MI EUROS (24.000 €), de conformitat amb el desglossament següent:
19.834,71 € de pressupost net i 4.165,28 € d’IVA al tipus del 21 %.
FONAMENTS DE DRET

Url de validació

Codi Segur de Validació

L’expedient s’ha tramitat conforme preveuen els articles 116 i següents de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).

Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:

Vist l’informe emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament.

20/07/2022

Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les prescripcions tècniques que han
de regir la licitació i posterior adjudicació del contracte.
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8- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: SUBMINISTRAMENT D'UNA
CISTERNA (REMOLC) CONTRA INCENDIS PER A L'ADF "TRES BRANQUES".

El Secretari acctal. Oriol Ribalta
Pineda

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2022,
va adoptar entre d'altres el següent acord:

20/07/2022

JOSEP FERNANDES RODRIGUEZ, EL SECRETARI ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT DE
SALLENT,

Josep Fernandes
Rodriguez

CERTIFICAT
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

L’òrgan competent per a contractar, a tenor del previst en la Disposició Addicional
Segona de la LCSP, és l’Alcalde, qui ha delegat aquesta competència en la Junta de
Govern per Decret d’Alcaldia número 181, de 21 de juny de 2019.
Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els
següents
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Pàgina web de validació de signatura:

Vistiplau
ALCALDE,

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)

Alcalde

EL SECRETARI ACCTAL.

20/07/2022

I perquè se’n prengui coneixement als efectes que calguin, lliuro aquest certificat, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
d’aquesta acta, de conformitat amb allò que preveu l’article 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, a Sallent, 20 de juliol de 2022.
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4. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert simplificat abreujat, i anunciar-ne la licitació en el Perfil del
Contractant d’aquest Ajuntament, per a què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
a partir del següent a la seva publicació, es puguin presentar propostes.
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Els imports descrits aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària: 136 62400.

El Secretari acctal. Oriol Ribalta
Pineda

3. Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a la quantitat de VINT-I-QUATRE MI
EUROS (24.000 €), de conformitat amb el desglossament següent: 19.834,71 € de
pressupost net i 4.165,28 € d’IVA al tipus del 21 %.

20/07/2022

2. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les Prescripcions Tècniques
que ha de regir la contractació del subministrament esmentat.

Josep Fernandes
Rodriguez

1. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat
del contracte de subministrament d’un remolc-cisterna per l’extinció d’incendis
forestals, amb capacitat de 4.000l, apte per a tractors i terrenys difícils, amb equips
per a la seva omplerta per succió o gravetat i el bombament d’aigua a través de
mànegues d’extinció d’incendis.

