EN MARC BRUFAU COCHS, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió celebrada en data 12 de maig de
2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta, segons assenyala l'article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:
“Aquest Ajuntament ha considerat necessària l’adjudicació del contracte mixt de
subministrament en règim d'arrendament de motius lluminosos de Nadal, així com la seva
instal·lació, manteniment i retirada.

Considerant que, segons informa la intervenció municipal, aquestes despeses hauran de
comptabilitzar-se a l’aplicació pressupostària 01.1532.21000 del Pressupost municipal
vigent, a la qual existeix suficient consignació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.

CERTIFICAT

Atès que la intervenció municipal indica que l’import dels recursos ordinaris del pressupost
d’aquest Ajuntament ascendeix a 13.268.510€, i el 10% dels recursos ordinaris ascendeix a
1.326.851,00€.

Número: 2022-0132 Data: 13/05/2022

Vist que s’ha redactat la memòria justificativa de la contractació, i el plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la licitació.

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació per procediment obert, del contracte mixt de
subministrament en règim d'arrendament de motius lluminosos de Nadal, així com la seva
instal·lació, manteniment i retirada, que comprèn:
1. Aprovar la motivació de la necessitat del contracte a realitzar.
2. Aprovar la justificació del procediment a seguir, que serà el procediment obert.
3. Aprovar de la despesa de 95.898,23€, que té el següent detall:
Lot 1 (motius): ...................................................................................67.044,15 €
IVA (21%)..........................................................................................14.079,27 €
TOTAL: ............................................................................................81.123,42 €
Lot 2(elements especials): ...............................................................12.185,79 €
IVA (21%)............................................................................................2.559,02 €
TOTAL: ............................................................................................14.744,81 €
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En conseqüència, la Junta de Govern Local, en ús de la delegació de competències
efectuada per Decret de l'Alcaldia de data 20 de juny 2019, acorda:

4. Aprovar dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, que ha de regir l'execució del contracte de referència.
Segon.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fixant un
termini de quinze dies naturals per a la presentació de proposicions.
Tercer.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular la memòria justificativa de la contractació, i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de
licitació.”
I perquè així consti emeto el present certificat per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Número: 2022-0132 Data: 13/05/2022
Codi Validació: 46K4FDE3NPD2ETJSFLF2GNJTY | Verificació: https://lacanonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

CERTIFICAT

Document signat electrònicament a la data que figura al marge.

