Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

PILAR JOVÉ BACARDÍ, secretària interventora interina de l’ajuntament de Golmés
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 d’octubre de 2021, va
adoptar per unanimitat l’acord que tot seguit es transcriu en la seva totalitat:

“5.3 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DEL PATI DE
L’ESCOLA DE GOLMÉS
A la vista del document tècnic per a la reparació del paviment del pati exterior de l’escola
Francesc Arenes de Golmés redactat per l’arquitecte assessor municipal Xavier Brufau Niubó.
A la vista de la necessitat a satisfer:
Amb les obres projectades es preveu realitzar tasques de manteniment i conservació del pati
exterior de l’escola, que és de paviment, i amb el pas del temps salta trossos amb el
conseqüent perill per la canalla. Es preveu acabaments amb sistemes de resines.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: reparació paviment pati escola amb sistema de resines
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45432111-5 / Colocación de pavimentos flexibles
Valor estimat del contracte: 22.200,24

IVA: 4.662,05

Pressupost total: 26.862,29
Durada: 1 mesos
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l’establert en la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la
Junta de Govern Local, en ús de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’acord amb el Decret
núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte atesa la necessitat d’arranjar el paviment del pati
de les escoles per no posar en perill el seu us per part dels infants, quedant acreditat que la
contractació mitjançant un contracte menor d’obra és la forma més idònia i eficient de dur a
terme les finalitats de l'Ajuntament.
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SEGON. Contractar amb l’empresa ALTA TECNOLOGIA EN PAVIMENTOS, SL, amb NIF núm.
B25745100 i domicili social al Polígon Industrial CIM LLEIDA, Vial A, nau 10 de Lleida (CP 25191)
les obres de “Reparació paviment pati escola amb sistema de resines” per import de 22.200,24
euros i 4.662,05 euros d’IVA, conformant un total de 26.862,29 euros, d’acord amb l’oferta
presentada.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 63900.3230 del pressupost
vigent per a l’exercici 2021.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament si
escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies com a màxim.
SISÈ. 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.”

De conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, s’estén aquest certificat, a reserva de les consideracions que
resultin de l’aprovació definitiva de l’acta.
I perquè així consti als efectes oportuns signo la present certificació per ordre i amb el vistiplau
del senyor alcalde, a Golmés a la data de la signatura electrònica
La secretària

L’Alcalde

