07/06/2018 Alcalde

A la vista de l’informe de la secretària de data 8 de maig de 2018, indicant el
procediment ha seguir.

Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

Vist l’informe tècnic de data 22 de maig de 2018 en relació a l’oferta rebuda per a
l’execució de l’obra, presentat per l’empresa Explotaciones Agroplana, SL, que
ascendeix a 19.593,75 euros, més 4.114,69 euros d’IVA.
Vist l’informe d’intervenció on consta que hi ha consignació pressupostària suficient.
En vista dels antecedents exposats, es proposa a la Junta de Govern:

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

07/06/2018 Secretària

1.-Autoritzar la despesa de l’actuació de soteig de camins de reg asfàltic per import
de 19.593,75€ més IVA que està realitzant l’empresa EXPLOTACIONS AGROPLANA
SL.
2.- Contractar l’obra a l’empresa EXPLOTACIONS AGROPLANA SL..
Els reunits aproven la proposta.

I en prova de conformitat, expedeixo aquesta certificació, a reserva de
l’aprovació de l’acta corresponent, amb el vistiplau de l’alcalde.
LA SECRETÀRIA,

Vist i plau,
L’ALCALDE,

731a9e630568407b99cbce36e98cfd3f001

A la vista de l’informe d’interventor de data 4 de maig de 2018, indicant que hi ha
consignació adequada i suficient per l’execució de l’obra.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

8. ADJUDICACIÓ DE L’OBRA PEL SOTEIG DE CAMINS DE REG ASFÀLTIC D’ALMACELLES.
EXP. NÚM. 2018/464
A la vista de la providència d’alcaldia de data 2 de maig de 2018, on es disposava iniciar
l’expedient de contractació de l’obra continguda en la memòria per al soteig de camins
de reg asfàltic redactada per l’enginyera tècnica Agrícola, na Elisabet Purroy Sisó de
data 4 de maig de 2018.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Que en la Junta de Govern Local en la sessió, celebrada el dia 30 de maig de
2018, va prendre entre d’altres el següent acord :

Codi Segur de Validació

CERTIFICO:

Url de validació

MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS Secretària de l’Ajuntament d’Almacelles,
comarca del Segrià,

