AJUNTAMENT
DE
PERAMOLA

Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora de l'Ajuntament de Peramola,
CERTIFICO:
Que per Decret de l’Alcaldia núm. 100/2021, de data 16 de juliol de 2021, s’ha pres
la següent resolució que transcrita literalment diu:
“Vist l'expedient de contracte menor per realitzar les obres consistents en
«Construcció d’un aparcament d’autocaravanes al centre d’acollida d’escalada de
Peramola», núm. expedient CO-CME-2021-04, i amb un valor estimat de 35.190,09 €,
IVA exclòs.
Vist l'informe de Secretaria intervenció de data 8 de juliol de 2021, que consta en
l'expedient, en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
L’òrgan de contractació ha declarat admesa la següent proposició:
Licitador
RIBALTA I FILLS, S.A.
CIF: A25202680

Oferta
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
35.190,09 €
- ENTRA-2021-586 de data 15/07/2021
Oferta econòmica: 35.190,90 € i 7.389,92 €
d'IVA (42.580,01 €, IVA 21% inclòs)

Atès que la millor oferta econòmica és la presentada per RIBALTA I FILLS, S.A.,
d'acord amb el que disposa l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic -LCSP 2017-.
De conformitat amb la competència que té atribuïda l’Alcaldia segons la Disposició
Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP),
es proposa a l’Alcaldessa de la Corporació l’adopció de la següent resolució:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de l'obra denominada «Construcció
d’un aparcament d’autocaravanes al centre d’acollida d’escalada de Peramola», núm.
expedient CO-CME-2021-04, a l'empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF
A25202680, per un import de 35.190,90 € i 7.389,92 € d'IVA (42.580,01 €, IVA 21%
inclòs), mitjançant contracte menor, amb un termini d’execució de (2) mesos.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb
càrrec a la partida 432/62200 del vigent Pressupost.
Tercer.- Un cop realitzada l'obra, incorporar la factura i trametre el pagament si
s'escau.
Quart.-. Indicar que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant l'Alcaldessa
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu de Lleida,
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en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació per silenci.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l'empresa RIBALTA I FILLS, S.A., adjudicatària
del contracte.
Sisè.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de contractant en la forma que preveu
l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP 2017), comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, el import
d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari.
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària.”

I, perquè consti, als efectes oportuns, signo aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau de l’alcaldessa.
Peramola, 16 de juliol de 2021
La secretària interventora

Vistiplau
L'alcaldessa

Gemma Orrit Capdevila

