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DECRET
Vist l'expedient de contracte menor per a l'obra denominada Compliment
requeriment ACA i equipament edifici de serveis de la platja d’Ogern i amb un valor
estimat de 6.689,44 €, IVA exclòs.
Vist l'informe de Secretaria intervenció de data 20 de novembre de 2018, que
consta en l'expedient, en el qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Vist l'Informe-Proposta de Secretaria intervenció sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, requisits a exigir i determinació de la competència.
De conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons la Disposició
Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de l'obra denominada ompliment
requeriment ACA i equipament edifici de serveis de la platja d’Ogern, al
contractista ÀRIDS I FORMIGONS PONT D’ESPIA, S.L., amb CIF B25489782 per
un import de 6.689,44 euros i 1.404,78 euros d'IVA, mitjançant contracte menor, i
amb un termini d’execució de 1 mes.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra
amb càrrec a la partida 160-213 del vigent Pressupost.
Tercer.- Un cop realitzada l'obra, incorporar la factura i trametre el pagament si
s'escau.
Quart.- Fer constar expressament que el contractista adjudicatari no ha subscrit
més contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra que consta a
l'apartat primer de l'article 118 LCSP (40.000 euros).
Cinquè.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Joan Carol Gilibert,
amb títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la
corporació en concepte d’arquitecte municipal, qui exercirà les facultats del
responsable del contracte.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ÀRIDS I FORMIGONS PONT D’ESPIA, S.L.,
adjudicatari del contracte.
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Setè.- 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.
Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària.
Bassella, 3 de desembre de 2018
En dono fe.
La secretària interventora

L’alcaldessa
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