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JORDI ESTEBAN ESPAÑOL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ,

CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
número 27 celebrada el 19 de juliol de 2022, ha adoptat l’acord que diu textualment:

“EXPEDIENT 2022_820. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
GESTORIA I ASSESSORAMENT FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ PER
MITJÀ DE PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.
Antecedents
Vista la tramitació de l’expedient de contractació de referència.
Els serveis tècnics municipals han emès informe favorable a l’adjudicació del contracte
a 4 de juliol de 2022.
Fonaments de dret
1. Article 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
2. Decret d’Alcaldia 153/2020, de 19 de febrer, sobre delegació de competències
atribuïdes a l’Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local i l’acord anàleg del Ple de 8
de juliol de 2019.
D’acord amb el manifestat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de gestoria i assessorament fiscal de
l’Ajuntament de Collbató d’acord amb les condicions que figuren en la respectiva oferta i
les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a ROCAMORA ASSESSORAMENT I GESTIO SLP (CIF
B25776238), per import de mil sis-cents disset euros i quaranta-un cèntims d’euro
(1.617,4€) més tres-cents trenta-nou euros i seixanta-cinc cèntims d’euro (339,65€) en
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concepte d’IVA al 21% fent un total de mil nou-cents cinquanta-set euros sis cèntims
(1.957,06€) amb efectes 1 de setembre de 2022.
SEGON.- Disposar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:
Aplicació pressupostària
100-9120- 22706
100-9120- 22706
100-9120- 22706

Import (IVA inclòs)
326,18€
978,53€
652,35€

Exercici
(setembre-desembre 2022)
(gener desembre 2023)
(gener-agost 2024)

Amb la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a les
successives anualitats.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Departament d’Intervenció als efectes
d’aprovar el document comptable de referència i alliberar els imports sobrants de les
quantitats autoritzades en l’acord d’aprovació dels plecs reguladors d’aquest contracte.
QUART.- Designar com a responsable del contracte la Tècnica de l’Administració
General.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari del contracte i a la resta de persones
que han participat en aquest procediment de contractació, tot indicant al primer que la
formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació de la
resolució i que l’execució del contracte no podrà iniciar-se fins haver-se realitzat aquest
tràmit, atorgant-se a aquests efectes el termini de 5 dies hàbils per a realitzar el tràmit.
SISÈ.- Publicar un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil
del Contractant, amb incorporació de l’informe tècnic que fonamenta l’adjudicació.
SETÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

En aplicació de l’article 19.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, es fa constar que el present certificat s’emet abans de l’aprovació de
l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2022.
I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, a Collbató, a la data de
la signatura electrònica.
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El Secretari,
Jordi Esteban Español
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