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Ajuntament de Perafort

CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

454/2019

El ple

M.GLORIA GRANT VILELLA, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 16/10/2019 s’adoptà l’acord següent:

FETS

1.S’ha tramitat el corresponent expedient de contractació del servei de manteniment
de l’enllumenat exterior públic de Perafort i Puigdelfí que incorpora la memòria
justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans per portar a terme les

necessitats a cobrir, que són el manteniment i la conservació de l’enllumenat
exterior de Perafort i Puigdelfí, preceptiu en el cas de contractes de serveis, el
plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han
de regir el contracte.
2.S’han emès els informes preceptius de caràcter favorable de la secretaria i
intervenció municipals.

FONAMENTS DE DRET

-Articles 18, 19 i 131 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de contractes
del sector públic, per la qual es transposen 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.
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ALCALDE - PRESIDENT
Data Signatura: 17/10/2019
HASH: 4827731e5a3d133d8f291b663ff43110

Expedient 454/2019. Aprovació inici contractació i licitació del contracte del
servei de manteniment de l'enllumenat exterior públic de Perafort i Puigdelfí

Ajuntament de Perafort
-Article 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régim Jurídic del Sector Públic.

La competència per a aquesta contractació, per raó de la quantía, correspon al Ple
de la Corporació.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’obertura de l’expedient de contractació, del servei de manteniment
de l’enllumenat exterior públic de Perafort i Puigdelfí, i l’aprovació del plec de
cláusules administratives particulars i del Plec de perscripcions tècniques

Tercer.- Delegar en l’Alcalde la totalitat del procediment de licitació a partir del
moment de la seva publicació i fins a la resolució del mateix pel que fa a la seva
tramitació així com en relació a totes les potestats i prerrogatives.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon.- Disposar simultàniament l’obertura del procediment de licitació mitjançant un
procediment obert, amb diversos criteris d’ajudicació, subjecte a regulació
harmonitzada.

