CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

631/2021

La junta de govern local

14/09/2021

JAUME MIRO HERMS EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A
LA REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
CASTELLTERÇOL (EXPEDIENT 631/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 10 de setembre de 2021, l’arquitecte municipal, Aina Pont Marín, ha emès un informeproposta amb el contingut literal següent:

“Antecedents:
Primer.- En data 26 d’agost de 2021, s’ha publicat la licitació del contracte menor d’obres
amb publicitat per a les obres de reforma de la planta baixa del Centre d’Atenció Primària de
Castellterçol, per un import de 5.249,95# que afegint-hi l’IVA, ascendeix a 6.352,44#, en el
que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 6 de setembre de 2021.

·

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS S.L., presenta una oferta de 5.108,48
#, que afegint el 21% d’IVA, ascendeix a 6.181,26#

Fonaments de dret:
Article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació amb les especialitats dels contractes
menors; i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera del mateix text legal pel que fa a
les normes específiques de contractació dels Ens Locals.
Informo:

Codi Validació: 6KLYM9K5CY2PSDMKDS34PQWC9 | Verificació: https://castelltersol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’ha rebut una i és la següent:

Primer.- Que l’oferta presentada no presenta valors anormals o desproporcionats.

Segon.- Un cop revisada l’oferta presentada i per tot l’exposat es proposa i s’informa
favorablement, l’adjudicació del contracte menor de reforma de la planta baixa del Centre d’
Atenció Primària de Castellterçol, a l’empresa RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS S.
L., i que ascendeix a 6.181,26# IVA inclòs (SILS MIL CENT VUITANTA-UN EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS)

És quan crec que és el meu deure informar, en la data que consta a la signatura.”

Figura a l’expedient la corresponent reserva de crèdit en el pressupost de la Corporació, a càrrec de
la partida 2021/920.21200.

A la vista del previst al Decret de l’Alcaldia 230/2019, de data 18 de juny del 2019, de delegació de
facultats en la Junta de Govern Local, el regidor delegat de l’Àrea de Territori, Marc Romero Puente
ha elevat a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord.

Primer.- Adjudicar a RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL, amb NIF B17798521, el
contracte menor per a les obres de reforma de la planta baixa del Centre d’Atenció Primària
de Castellterçol, per un import de 6.181,26 euros (sis mil cent vuitanta-un euros amb vint-isis cèntims) IVA inclòs, d’acord amb les condicions establertes a la seva oferta.

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, i fer-lo públic d’acord amb la normativa en
matèria de publicitat dels contractes administratius i de transparència.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 6KLYM9K5CY2PSDMKDS34PQWC9 | Verificació: https://castelltersol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Sotmès l'assumpte a votació, per unanimitat dels assistents, s'acorda :

