Ajuntament de Guimerà
Ctra. de Tàrrega, 26
25341 Guimerà – l’Urgell
(Lleida)
Tel.: 973 30 30 38
Fax 973 30 35 09
ajuntament@guimera.cat

L’ Ajuntament de Guimerà ha de contractar les obres consistents en l’arranjament
de la plaça de l’església i escales d’accés.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 13.471,36 euros i 2.828,99 d’IVA,
per al qual hi ha habilitada la corresponent consignació pressupostària en import
adequat i suficient al pressupost municipal per a l’exercici 2017, d’acord amb el
certificat emès per la intervenció de 2 de febrer de 2018.
La secretaria-intervenció municipal ha emès, també en data 2 de febrer de 2018,
informe sobre el procediment legal a seguir i el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes
de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Per tant, amb la documentació més amunt esmentada, es considera iniciat
l’expedient de contractació.
A l’expedient hi consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de
la persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72,
74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot això, resolc:
Primer. Adjudicar les obres d’arranjament de la plaça de l’església i escales d’accés
mitjançant el procediment del contracte menor a CAOPSA
Constructora
auxiliar
d’obra pública SL, per un import de 13.223,14 euros i 2.776,86 euros d’IVA.
Segon. Aportar certificació d’existència de crèdit expedit per la secretariaintervenció.
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es
tramiti el pagament, si s’escau.
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu
dies a partir de la data, fent constar els recursos procedents.
Cinquè. Publicar l’adjudicació al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis i
al perfil del contractant de la corporació.

Guimerà, 27 d’abril de 2018
L’alcalde
Salvador Balcells Busquets
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