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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

639/2019

La junta de govern local

Montserrat Bach Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:

ANTECEDENTS
Atès que és necessària la contractació de l’obra de “Intervenció exterior en les
façanes est i oest de l’Escola Bressol Municipal Moixaines” segons el projecte
aprovat per la Junta de Govern Local, el dia 2 de maig de 2019 i l’informe
justificatiu que consta a l’expedient.
Atès que es va publicar al perfil del contractant de la Corporació l’anunci de
licitació de l’esmentada obra i es va obrir un termini de presentació d’ofertes
de 20 dies naturals.
Vist que durant aquest termini s’ha rebut una única oferta per part de Bergavia
Obres, SL, amb un pressupost per import de 26.995 € i 5.668,95 € d’IVA.
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 28 de maig de 2019, favorable
a l’adjudicació de l’obra “Intervenció exterior en les façanes est i oest de
l’Escola Bressol Municipal Moixaines” a Bergavia Obres, SL.
FONAMENTS DE DRET
Vistes les bases d’execució del pressupost vigent municipal Base 27 i
següents.
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PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Expedient 639/2019

CERTIFICAT

Montserrat Bach Pujol (2 de 2)
Secretària
Data Signatura: 10/06/2019
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Expedient 639/2019. Aprovació adjudicació contracte menor "Intervenció
exterior en les façanes est i oest de l'Escola Bressol Municipal
Moixaines"

Número: 2019-0327 Data: 10/06/2019

Que en la sessió celebrada el 10 / de juny / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.
Per tot això es proposta a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS

No obstant la Junta decidirà.
Ernest Clotet Berenguer
Alcalde e.f.
(document signat electrònicament)

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la
present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

CERTIFICAT

Tercer- Donar trasllat a la intervenció municipal per a la seva comptabilització,
així com als interessats.
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Segon.- Aprovar l’adjudicació de l’obra “Intervenció exterior en les façanes est
i oest de l’Escola Bressol Municipal Moixaines”, amb càrrec a la partida
45.3231.63200 del pressupost vigent de despeses d’aquest Ajuntament, a
Bergavia Obres, SL, per import total de 32.663,95 € (IVA inclòs).

Número: 2019-0327 Data: 10/06/2019

Primer.- Justificar la celebració del contracte menor per a l’execució de l’obra
de “Intervenció exterior en les façanes est i oest de l’Escola Bressol Municipal
Moixaines” quedant acreditat així que el contracte menor és el més idoni per
dur a terme les finalitats d’aquest.

