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DECRET 93/2019 DE L’ALCALDIA ADJUDICANT EL CONTRACTE
Vist l'expedient de contracte menor per a obres d’obertura d’una línia de defensa en 3,4
ha en la forest 81 bis d’UP, Bosc de Castellar, per prevenció d’incendis amb un import
de 10.471,98 euros, IVA inclòs.
Vist l'informe d'Intervenció de data 1 d’agost del 2019 que consta en l'expedient, en el
qual s'acredita l'existència de crèdit suficient.
Vist l'Informe-Proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, requisits a exigir i determinació de la competència.
De conformitat amb la competència que tinc atribuïda segons la Disposició Addicional
2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),

DISPOSO
PRIMER. Adjudicar el contracte per a la realització d’obres d’obertura d’una línia de
defensa en 3,4 ha en la forest 81 bis d’UP, Bosc de Castellar, per prevenció d’incendis,
al contractista EI INTEGRA PIRINEUS SL, amb NIF: B25797663 per un import de
9.519,98 euros i 952 euros d'IVA, mitjançant contracte menor.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de la realització d’obres
d’obertura d’una línia de defensa en 3,4 ha en la forest 81 bis d’UP, Bosc de Castellar,
per prevenció d’incendis amb càrrec a la partida 170/600 del vigent Pressupost
TERCER. Requerir a l’empresa EI INTEGRA PIRINEUS SL, perquè, en el termini
màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que
ha constituït la garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació, per un import de
523,60,-€ i aporti els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o l’autorització a l’òrgan de
contractació per a la seva obtenció directa.
QUART. Fer constar expressament que el contractista adjudicatari no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament pel mateix objecte superen la xifra
que consta a l'apartat primer de l'article 118 LCSP.
CINQUÈ. Un cop realitzat d’obres, incorpori la factura i tràmit el pagament si s'escau.

SISE. Notificar la resolució a l'adjudicatari
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El Pla de Sant Tirs, 21 d’agost del 2019

