Ajuntament de Montmajor

Marta Bover Casas, secretària de l'Ajuntament de Montmajor, comarca del
Berguedà,
CERTIFICA:
Que en sessió plenària celebrada el dia 14 de març de 2022 es va aprovar,
entre altres, el següent acord:
2.Expedient 393/2021. Aprovació de l'expedient de contractació i Plec de
clàusules administratives per la contractació de l'actuació "ROTONDA LES
ALZINES".
Favorable
L'Ajuntament de Montmajor en sessió plenària del 27 de desembre del 2021 es va
aprovar el projecte "ROTONDA LES ALZINES", redactat per l'arquitecte Sr. Joan
Manuel Serarols Ballús i que compta amb un pressupost d'execució per contracte de
135.994,57 € (iva inclòs).
Aquesta actuació serà finançada mitjançant el programa General d’Inversions de la
Diputació de Barcelona
Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès que per raó del seu
import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert.

PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació de l'actuació de títol " ROTONDA LES
ALZINES", redactat per l'arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús i que compta
amb un pressupost d'execució per contracte de 135.994,57 € (iva inclòs), juntament
amb el corresponent Plec de Clàusules administratives i l'altra documentació que
l'acompanya.
SEGON: Iniciar el procediment de licitació de l'actuació, disposant la publicació del
mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmajor.
TERCER: Aprovar la despesa d'aquest contracte retenint el crèdit suficient a
l'aplicació pressupostària 1531/60901 del pressupost de l'any 2022
QUART: Nomenar tècnic director de l'obra a l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols
Ballús.
La proposta queda aprovada per majoria absoluta, amb 4 vots del Grup Fem poble ,
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Per tot això, que es proposa al Ple, l’adopció del següent acord :

Ajuntament de Montmajor
Acord municipal i 3 vots en contra del grup de Junts per Montmajor,

I perquè així consti, expedeixo la present, amb el vist i plau de la Sra.
Alcaldessa
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