IDENTIFICADORES

DOCUMENT
ALC_Proposta d'acord: 2 _ Acord JGL _ Adjudicació del
contracte de serveis per elaborar l'inventari de béns i drets.

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 6VWBO-8ECAN-N9TGB
Pàgina 1 de _2 2

ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- Regidor-Pere de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:38
2.- Secretària de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:39
3.- Alcalde de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:54

APROVAT
24/09/2019 19:54

IAG-19/ 110
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER ELABORAR L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 342980 6VWBO-8ECAN-N9TGB DE1C472813968FFDFBE70D10BA8ACD03F0A39960) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

ANTECEDENTS
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei per elaborar
l’inventari de tots els béns i drets de l’Ajuntament de Montmeló, d’acord amb els
articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Atès que s’ha procedit a sol·licitar tres proposicions a diferents per portar a terme
aquest servei a:
1.- Laura Serrano Paredes, amb CIF núm. 43.330.234-L, presentant la seva proposició i
per un import de 8.500 euros, més IVA.
2.- SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, SAU, amb CIF núm. A-08311227,
presentant la seva proposició i per un import de 13.350 euros, més IVA.
3.- G.S. LOCAL, SL, amb CIF núm. B-96422027, presentant la seva proposició i per un
import de 14.675 euros, més IVA.
Atès que la millor proposició preu-qualitat en la realització dels treballs
realitzar és la presentada per l’entitat SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSULTORES, SAU.

a
Y

Atès que existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta
la celebració del contracte.
El procediment de contractació correspon a un contracte menor, d’acord amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, atès que el
seu valor estimat és inferior a 15.000 euros, IVA exclòs.
Vist que l’òrgan competent per a contractar i adjudicar correspon a la Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 413, de data 19 de juny de 2019 (BOPB de data 28
de juny de 2019).
FONAMENTS DE DRET
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
-Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, i d’acord amb allò que estableix
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, esmentada.
Per tot això, i a proposta de l'Alcalde, la Junta de Govern Local adopta els següents
A C O R D S:
PRIMER. Dur a terme la contractació del servei per elaborar l’inventari de tots els
béns i drets de l’Ajuntament de Montmeló, mitjançant el procediment del contracte

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

IDENTIFICADORES

DOCUMENT
ALC_Proposta d'acord: 2 _ Acord JGL _ Adjudicació del
contracte de serveis per elaborar l'inventari de béns i drets.

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 6VWBO-8ECAN-N9TGB
Pàgina 2 de _2 2

ESTAT

El document ha estatsignat o Aprobat per :
1.- Regidor-Pere de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:38
2.- Secretària de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:39
3.- Alcalde de AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 24/09/2019 19:54

APROVAT
24/09/2019 19:54

menor, amb el contractista SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES, SAU, amb CIF
núm. A-08311227, per un import de TRETZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (13.350
euros), més 2.803,50 euros en concepte d’IVA.
La realització de l’objecte del contracte serà d’acord amb la proposició presentada,
i la durada del contracte serà de 5 mesos.
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació d’aquest servei amb càrrec a la
partida 9200.227996 del vigent pressupost.
TERCER. Un cop realitzada la prestació, s’incorporarà la factura i es tramitarà el
seu pagament, si s’escau.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Signat: PERE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
(signat electrònicament)
COMPLEIXI'S
L'ALCALDE
(signat electrònicament)
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