
AJUNTAMENT D’ALMOINES

345.-ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  L’OBRA  INSTAL·LACIONS  ELÈCTRICA, 
D’ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS LA SEDA.SOM 2018

Vista  la  necessitat  de  procedir  a  l’execució  del  contracte  de  l’  obra  INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRICA, D’ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS LA SEDA.SOM 2018.
Vist el projecte de l’obra INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA, D’ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ 
GIMNÀSLA SEDA, amb un pressupost d’execució per contracta de 25.130,10 €, dels quals 
20.768,68 € corresponen a la base impossable i 4.361,42 € a l’IVA, redactat per l’Empresa 
SAFORENGIN S.L

Donat que es tracta d’un contracte menor per raó de la quantia per tindre un import inferior a 
40.000  €  de  conformitat  amb allò  disposat  a  l’article  118.1   de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre i que la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i  la 
incorporació  de  la  factura  corresponent.  Al  contracte  menor  d’obres  s’haurà  d’afegir  el 
pressupost de l’obra  i el projecte d’obra quan normes específiques així ho requerisquen.

Vist el pressupost presentat per Enrique Roset Mañço actuant en nom i representació de 
l’empresa ENRIQUE ROSET S.L. CIF B96263066, per un import total de 25.130,10 € de la 
quantiat anterior correspon en concepte de IVA 21% el següent import 4.361,42 €.

Amb  el  compromís  d’  efectuar  una  millora  d’obres,  sense  cost  per  a  l’ajuntament, 
corresponent  al  projecte,  per  un import  de  653,40 €,  quantitat  que inclou les  despeses 
generals, el benefici industrial i l’I.V.A. 

Vist  que  existeix  consignació  pressupostària  a  l’aplicació  pressupostària  933.62300  del 
vigent pressupost INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA ILUMINACIO I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS 
LA SEDA per  fer  front  a  la  despesa  que  comporta  per  a  l’administració  l’execució  del 
contracte.

Per tot el que precedeix, he resolt:

Primer.  Adjudicar el  contracte  per  a  l’execució  de l’obra  INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA, 
D’ENLLUMENAT I CLIMATITZACIÓ GIMNÀS LA SEDA.SOM 2018,  a ENRIQUE ROSET 
S.L. CIF B96263066, per un import total de 20.768,68 € sense IVA,  IVA 21 % 4.361,42 €, 
Total  25.130,10 €.  Amb el  compromís  d’ efectuar  una millora  d’obres,  sense cost  per  a 
l’ajuntament, corresponent al projecte, per un import de 653,40 €, quantitat que inclou les 
despeses generals, el benefici industrial i l’I.V.A. 

Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de  20.768,68 € sense IVA,  IVA 21 % 
4.361,42 €, Total 25.130,10 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 933.62300 del vigent 
pressupost.

Tercer. Notificar aquesta Resolució a l’empresa  ENRIQUE ROSET S.L. CIF B96263066.

Cuart. Publicar la present Resolució al perfil del contractant.

Almoines 12 de desembre de 2018     
                 L’alcalde
         Juan Cardona Bertó
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