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DECRET 55/2020
DECRET D'ALCALDIA D'ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR
Vist l’expedient per la contractació de les OBRES DE REPARACIÓ DEL FERM I
REPOSICIÓ DE TRAM DE PARET CAIGUDA AL CAMÍ DE LA FREITA, A LA
PART ALTA DEL POBLE D’ARFA.
Vist que la contractació proposada té l’objectiu urgent de reposar el ferm i la paret
del camí de referència per restablir la circulació de vehicles, esfondrat per les pluges
del diumenge dia 7 de juny, i que dóna accés a nombroses finques agrícoles.
Vist que es disposa de pressupostos de les empreses Construccions David Servat i
Transports i Excavacions Meya SL.
Vistos els informes emesos al respecte.
Vist el pressupost més avantatjós, per import de 1.016,40,-€ (IVA inclòs), de
l’empresa Transports i Excavacions Meya SL, que es compromet a l’execució del
contracte d’obres pel mateix import de licitació.
Vist que al pressupost de despeses del 2020 hi ha consignació per atendre les
obligacions derivades de l’execució de l’obra.
Atès que el procediment a seguir a l’expedient de contractació dels contractes
menors és el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Atès que l’alcaldessa és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona de la LCSP.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la despesa de 1.016,40,-€ per atendre el pagament del contracte
menor de les OBRES DE REPARACIÓ DEL FERM I REPOSICIÓ DE TRAM DE
PARET CAIGUDA AL CAMÍ DE LA FREITA, A LA PART ALTA DEL POBLE
D’ARFA.

SEGON.- Adjudicar el contracte menor a Transports i Excavacions Meya SL per
import de 1.016,40,-€, IVA inclòs, amb càrrec al vigent pressupost de despeses.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
D'aquesta Resolució se'n donarà compte al Ple a la primera sessió que celebri.

El Pla de Sant Tirs, 9 de juny del 2020.
L'alcaldessa
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