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DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Aprovar la modificació del contracte de subministrament i instal·lació de baranes i passamans
pel nucli ant ic, inclòs dins del projecte de Pla de Barris.
Antecedents
1r Vist el decret 355 de d’1 de juny de 2018, pel qual s’adjudica un contracte menor de
subministrament a l’empresa Serralleria Enfo, SL per un import de 15.465,73€ IVA inclòs.
2n En fase d’execució s’ha comprovat que la barana de l’actuació 5-2 situada al carrer Estret
dificulta el pas de vehicles dels veïns per accedir al seu garatge, per la qual cosa s’ha sol·licitat
al contractista que desplaci el muntant i modifiqui el passamà superior.
3r En data 6 de novembre de 2017 Serralleria Enfo ha presentat un pressupost per un import
de 236,00€ IVA inclòs.
Fonaments de dret
L’art. 118 i 131.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i ss, vist que la quant ia
de la modificació no supera en total l’import límit del contracte menor (14.999€) es pot
procedir a la modificació del contracte.
Resolució
Per tot això i en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el modificat del contracte per tal de desplaçar el muntant i modificar el
passamà superior de la barana del carrer Estret.
SEGON.- Aprovar la despesa de 236,00€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària
171 61900 del pressupost de l’exercici del 2018, condicionat a la incorporació de romanents, un
cop s’hagi liquidat el pressupost.
TERCER.- Un cop realitzat el servei, i després de les oportunes comprovacions, el pagament
s’efectuarà contra presentació de factura per l’adjudicatari davant el corresponent registre
administratiu a l’efecte de la seva remissió a la unitat tramitadora, en el termini de 30 dies des
de la prestació dels serveis.
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QUART.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs
l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.
SISÈ.- Notifiqui’s la present resolució al contractista adjudicatari perquè s’executi els treballs
en el termini d’UN MES
SETÈ.- Comunicar la present resolució al departament d'intervenció, així com al responsable
del contracte.
Així ho mana i signa l’alcaldessa, jo la secretària ho cert ifico.

Anglès, a la data de la signatura
L’alcaldessa
Àstrid Desset Desset

la secretària
Sandra Pinos Martínez
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