DECRET 2019/671 de data 01/04/2019
Vist l'expedient de contractació 01.04.07-26/2018, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària, del servei del menjador social estius 2019 i 2020, que va ser
aprovat per Decret 2019/78 de data 18/01/2019.

Vist que per Decret 2019/503 de data 11/03/2019, es va aprovar la classificació de l'oferta
presentada a favor de l'empresa BARBARA CUESTA SL. Així mateix se li va requerir perquè
presentés la documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte, que ha estat presentada
dins del termini establert.

És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia l'adopció d'aquesta
resolució, de conformitat amb l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, d'acord amb la delegació conferida
per decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- ADJUDICAR a l'empresa BARBARA CUESTA SL, amb CIF B62366067, el contracte del
servei del menjador social estius 2019 i 2020, per import de 60.000,00 € (IVA exclòs) i amb IVA per
import de 66.000,00 €.

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la corresponent despesa (IVA inclòs) D 920190000583, amb
càrrec a la partida 4232 2312 22798, per import de 33.000,00 € del corresponent pressupost
municipal 2019, a favor de BARBARA CUESTA SL.

Tercer- APROVAR I DISPOSAR la corresponent despesa (IVA inclòs) DFUT 920199000016, amb
càrrec a la partida 4232 2312 22798, per import de 33.000,00 € del corresponent pressupost
municipal 2020.

Quart.- COMUNICAR a l'adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de
la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.

Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant de la
web municipal.

Sisè.- Donar compte a la propera sessió de la Junta de Govern Local.
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Ho decreta i signa el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia i als efectes exclusius de
l'exercici de la funció de fe pública, ho certifico.

Signat electrònicament per
Albert Ortiz Biarge
Tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia
Santa Perpètua de Mogoda
1 d'abril del 2019 11:11:27

Signat electronicament per:
Francesc Consuegra i Giner
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
1 d'abril del 2019 12:18:39
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