AJUNTAMENT D'ALMOINES
41.-DECRET D'ALCALDIA SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA
REPARACIÓ SOSTRE MAGATZEM MUNICIPAL.
Vista la necessitat de procedir a l'execució del contracte de I' obra de REPARACIÓ
SOSTRE MAGATZEM MUNICIPAL.
Vist el projecte de l'obra "REPARACIÓ SOSTRE MAGATZEM MUNICIPAL" redactat pels
arquitectes Joaquim Egea i Martínez i Francesc 8osca i Mayans de !'empresa E8
Arquitectura i Urbanisme Safor 7 SLP, amb un pressupost d'execució per contracta de
6.000 €, deis quals 4.958,68 € corresponen a la base imposable i 1.041,32 a l'IVA aprovat
mitjarn;:ant Resolució de l'alcaldia núm. 299, de data 29 de desembre de 2017.
Donat que es tracta d'un contracte menor de conformitat amb alló disposat a l'article 138.3 i
111 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic ROL 3/2011, de 14 de
novembre i que la tramitació de l'expedient només exigira l'aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent. Al contracte menor d'obres s'haura d'afegir el
pressupost de !'obra i el projecte d'obra quan normes específiques així ho requerisquen.
Vist el pressupost presentat pel Sr. Vicent Climent Garcia amb DNI 20.035.4038, per un
import total de 6.000,00 € de la quantiat anterior correspon en concepte de IVA 21 % el
següent import 1.041,32 €.
Vist que existeix consignació pressupostaria a l'aplicació pressupostaria 920.61901
MILLORES MAGATZEM MUNICIPAL REPARACIÓ SOSTRE del vigent pressupost per fer
front a la despesa que comporta per a l'administració l'execució del contracte.
Per tot el que precedeix, resolc:
Primer. Adjudicar el contracte per a l'execució de !'obra de REPARACIÓ SOSTRE
MAGATZEM MUNICIPAL" al Sr. Vicent Climent Garia amb DNI 20.035.4038 per import de
6.000 €, deis quals 4.958,68 € corresponen a la base imposable i 1.041,32 a l'IVA.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.000 €, deis quals 4.958,68 €
corresponen a la base imposable i 1.041,32 a l'IVA amb carrec a l'aplicació pressupostaria
920.61901 del vigent pressupost.
Tercer. Notificar aquesta Resolució al Sr. Vicent liment Garcia.
f

Cuart. Publicar la present Resolucig.alperfil del dontractant.
:::

::: \.,,·;:·:::�(',

/

(ebrer de 2018.
1f·-trnoirieé',:1g7�pe
·
t'alcalde
\\ ¡

i\

Plai;a Major, 2 · 46723 ALMOINES (Valencia) · Telefon: 96 280 42 14 · Fax: 96 280 43 21 ·
almoines@cv.gva.es · www.almoines.es

