contenidors de 5 fraccions de Banyeres del Penedès.

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut
de les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Atesa la declaració jurada del Sr. Pedro Perea Expósito, relativa a no estar incurs en les
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per
poder contractar amb l’Administració Pública.
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Servei Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 20 de desembre de 2017.
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de desembre de 2017.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Pedro Perea Expósito, per
un preu total de 1.120 euros i 253,2 euros d’IVA, per realitzar la instal·lació de tancat
perimetral de dos illes de contenidors de 5 fraccions de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de la
partida núm. 1621 22700 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
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Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 21 de desembre de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de la instal·lació de tancat
perimetral de dos illes de contenidors de 5 fraccions de Banyeres del Penedès i ateses les
gestions realitzades amb a l’empresa Pedro Perea Expósito, per un preu total de 1.120
euros i 253,2 euros d’IVA per la instal·lació de tancat perimetral de dos illes de contenidors
de 5 fraccions de Banyeres del Penedès..
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Assumpte: contracte menor de la instal·lació de tancat perimetral de dos illes de

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.”
Ho mana i signa el Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del Penedès, davant meu el
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
Secretari Interventor Tresorer
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