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Jerónimo Rivas Gómez, secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 20 de novembre de 2018 es va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
"Adjudicació del contracte de serveis de suport logístic a les activitats
desenvolupades per la Regidoria de Joventut i Acció Cívica
Vist l'expedient de licitació del contracte de serveis logistics a les activitats
desenvolupades per la Regidoria de Joventut i Acció Cívica.
Vista la única oferta presentada:
Obres i Serveis Martínez Arlandes, SL per un import de 6.768 euros amb un total de
100 punts.
Vist que aquest licitador compleix els requisits necessaris per ser adjudicatari i ha
aportat la documentació requerida per la secretaria.
Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan
de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, existeix delegació a favor de la
Junta de Govern Local i de conformitat amb la LRBRL i la Llei de contractes del sector
públic.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis logistics a les activitats desenvolupades
per la Regidoria de Joventut i Acció Cívica a Obres i Serveis Martínez Arlandes, SL
per un import de 6.768 euros més 1.421,28 en concepte d’IVA, sumant un total de
8.189,28 euros.
Amb les següents anualitats.
2018: 6296 euros + IVA 1322,16 euros Total : 7618,16 euros
2019: 472 euros +IVA 99,12 euros Total: 571,12 euros.
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que amb la seva signatura d’acceptació de la
present resolució es considerarà formalitzat el contracte, d’acord amb l’article 159.6 de
la LCSP.
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TERCER.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors."
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. alcalde i amb el seu vistiplau.
Valls, 21 de novembre de 2018
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