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DECRET D’ALCALDIA NÚM. 574 DE 06 D’AGOST DE 2018
Identificació de l’expedient
Modificació contracte menor de subministrament de senyals

Antecedents
1. Vista la memòria de la regidora de l'àrea de promoció econòmica, turística i fires de data 19 de
març de 2018, per la que es considera necessària la contractació del subministre de senyals
comercials, atesa la complexitat i especialitat dels treballs a realitzar, i de la inexistència de
mitjans materials i personals a l'Ajuntament per a la realització dels serveis esmentats.
2. Vist el Decret d’Alcaldia núm. 243 de 18 d’abril de 2018, pel qual s’aprova la contractació del
subministrament de senyals i s’atorga el contracte menor de subministraments, a l’empresa
Serveis Vials del Vallès, S.L, amb CIF: B-62175575 .
3. Ates que als pressupostos no és varen incloure el suports per a les senyals i que aquest són
necessaris per poder implementar les senyals.
4. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient «RC:
220180004408».

Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la
qual 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, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se
com un contracte de subministres.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la «432 629 00 RÈTOLS SENYALITZACIÓ
ESTABLIMENTS I ACTIVITATS» del Pressupost Municipal en vigor.
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Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 19
de juny de 2015.
Resolució
Per tot això exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Avocar, per aquest acte en concret, la delegació de la competència conferida a la Junta de
Govern Local mitjançant Decret 172/2015, de 19 de juny i ratificat pel Ple de data 23 de juny de 2015.
Segon.- Modificar el contracte menor de subministrament amb l’empresa Serveis Vials del Vallès, S.L,
amb CIF: B-62172275 amb subjecció a les següents condicions:
•

Els treballs es realitzaran sota la supervisió de la regidora de promoció econòmica, turística i
fires de l'Ajuntament d'Anglès en el termini 3 mesos, a comptar des de l'endemà de l'adopció
d'aquest acord.

Tercer.- Autoritzar la despesa de 164,08€ euros (135,60€ + I.V.A. 21 % (28,48€) amb destinació a la
contractació del subministre de senyals comercials, despesa imputable a la partida«432 629 00
RÈTOLS SENYALITZACIÓ ESTABLIMENTS I ACTIVITATS» del Pressupost Municipal en vigor.
Quart.- Notificar aquest acord al contractista Serveis Vials del Vallès,S.L, i comunicar-lo a la Intervenció
municipal als efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 63.4 de la Llei
9/2017.
Així ho mana i signa l’Alcalde accidental, i jo la Secretària accidental, ho certifico.
Anglès,
L'Alcalde accidental,
TCAT P JOSEP
CASADELLÀ
TURON - DNI
78064253E

La Secretària accidental,
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