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Assumpte: Adjudicació contracte menor de serveis de redacció del projecte per a la
futura execució de l’obra d’estabilització d’un front de roques i els seus
despreniments

Atès que mitjançant provisió de l’alcaldia es va acreditar la necessitat d’aquest
ajuntament per contractar el servei més amunt esmentat.
Atès que es van emetre informe d’intervenció, en què s’acreditava l’existència de
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar
l’òrgan competent per contractar, i informe-proposta de secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir, respectivament.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic.
Per tot el exposat, resolc:
RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis per a la redacció del projecte
d'estabilització d'un Talús en el vessant del camí a l’Església de Santa Maria, per un
import de 10.000,00 euros i 2.100,00 euros d’ IVA, mitjançant contracte menor,
d’acord amb la oferta presentada (redacció de projecte 5.600€+IVA i treballs de
direcció d’obra i coordinació de seguretat 4.400€+IVA) a l’empresa Kuroba4 SL.

Segon. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació per la realització del servei
amb càrrec a la partida 450 62100 del vigent pressupost.
Tercer. Un cop realitzat l’execució del contracte, s’incorpori la factura i tràmit del
pagament si s'escau.
Quart. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de la resolució.
L’alcalde
Salvador Balcells Busquets
A data de la signatura

