Patricia Ramirez Aymerich, secretària interventora del Servei d’Assistència Tècnica
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a càrrec de l’Ajuntament d’ Estamariu (Alt Urgell),
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Estamariu, reunit en sessió extraordinària el dia 22 d’abril
de 2022 ha pres el següent acord:
“4
ADJUDICACIÓ
MUNICIPAL.
Exp. 63.2/2020

D’OBRES:

REFORMA

DEL

CONSULTORI

MÈDIC

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de “Reforma del
consultori mèdic municipal”, mitjançant Contracte menor i tramitació ordinària.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 118 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta presentada per Construcciones Guillermo Iglesias, SL. descarregada
en data 19 d’abril de 2022, per import de 17.891,04 € sense IVA.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò
recollit a la Disposició Addicional Segona de la LCSP per l’adjudicació del contracte.
Per tot l’exposat anteriorment i a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta dels membres, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Construcciones Guillermo Iglesias, SL el contracte
per a realitzar l’obra “Reforma del consultori mèdic municipal”, per import de
17.891,04 € IVA exclòs, d’acord amb Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària fer arribar el contracte per la
seva signatura i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament d’
Estamariu.
Quart.- Facultar l’Alcaldessa perquè pugui signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.”
I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist i plau de l’alcaldessa
La secretària

Patrícia Ramírez Aymerich
Estamariu , a la data de la signatura

Vist i plau
L’alcaldessa

M Pilar Melsió Bastida

