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Expedient núm.: AJCOR02041742018 (3267/2018)
Procediment: Contracte Menor de serveis
Assumpte: Contracte Menor de serveis de lloguer del transport de divuit
cavalls, per a l’acte “Tres Tombs”, dins de la Festa Major de Sant Antoni, que
tindrà lloc el dijous 17 de gener de 2019, en l’horari de 13.00 a 14.30 hores,
Naturalesa de l’Informe: Definitiu
Àrea que sol·licita la contractació: Cultura
INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTACIÓ
Necessitat a satisfer:

18/12/2018 Reg Finances i Cultura

Dins de la Festa Major de Sant Antoni 2019, i amb motiu l’acte “Tres Tombs”,
que tindrà lloc el dijous 17 de gener de 2019, en l’horari de 13.00 a 14.30
hores, es fa necessària la contractació del servei de lloguer del transport de
divuit cavalls, per a l’acte “Tres Tombs”, dins de la Festa Major de Sant
Antoni, que tindrà lloc el dijous 17 de gener de 2019, en l’horari de 13.00 a
14.30 hores,
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: Servei de lloguer de transport
Procediment de contractació: Contracte
menor

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 34223320-5 Remolcs per a transport de cavalls
Jordi Anducas i Planas

Durada/termini d’execució: Dijous 17 de gener de 2019, en l’horari de 13.00 a
14.30 hores.
Aplicació pressupostària: 33.338.22609
Despesa plurianual: NO
Proposta d'adjudicació:
Es proposa l’adjudicació d’aquest servei en favor del Sr. Gabriel Nicolae Gusoi
amb NIF: X4350187J, que té acreditada suficientment la seva capacitat per a
contractar amb l’administració, per cobrir les necessitats tècniques i
econòmiques, i haver presentat pressupost a l’efecte, per import de 650€ ((21
% IVA exclòs i 1 % IRPF)). SOL_ENTRA_2018_11636, de data 14 de
novembre de 2018.
En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, justifico els extrems següents:

Alicia Pilar González Roca
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IVA: 21 % - 1 % IRPF

Preu: 650€ (21 % IVA exclòs i 1 % IRPF)
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Valor estimat del contracte

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

eba0669c7eef4735b4dfc1a073ba2cbc001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

INFORME
PRIMER. Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte:
L’adjudicació d’aquest contracte menor no suposa fraccionament de l’objecte
del contracte i no es produeix concatenació en ser un contracte puntual i
individualitzable.
SEGON. Límits de l’article 118 de la Llei 9/2017:
Al contractista proposat no se li ha adjudicat cap altre contracte menor amb
anterioritat amb el mateix objecte, de manera que, juntament amb el
contracte que es pretén adjudicar, no se supera la xifra de 15.000€
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TERCER. Insuficiència de mitjans:
L’Ajuntament no disposa de mitjans propis quant a personal ni material
adequats i suficients per dur a terme l’objecte del contracte.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Alícia G. Roca,
Tècnica auxiliar de gestió de l’Àrea de Cultura
Vist i plau,
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Jordi Anducas i Planas
Alicia Pilar González Roca
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Jordi Anducas Planas, Regidor de Cultura i Finances

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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