CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

747/2021

La junta de govern local

Immaculada Jané i Viñals, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 26 d’abril de 2021 s’adoptà l’acord següent:

Vist que, mitjançant Provisió d'inici de data 15 d’abril de 2021, es va acreditar la
necessitat d'aquest Ajuntament de contractar el servei per a l'execució de l’acció
formativa "Operador/a de logística, magatzem i carretons elevadors”, de 30 hores.
Vist que en relació a aquest servei, es disposa de la següent oferta de serveis:
- Centre de Formació Font, amb NIF núm. B58896234, per un import de 2.995,00 €,
exempt d'IVA.
Vist que es va emetre informe d'Intervenció, en el qual s'acreditava l'existència de
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar
l'òrgan competent per contractar;
Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir;
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret
d'Alcaldia 125/2015, de 10 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Formalitzar el contracte de servei amb el contractista Centre de Formació
Font, amb NIF núm. B58896234, atès que és un contractista amb experiència
acreditada en la capacitació professional d’aquesta especialitat i especialment, en la
conducció de carretons elevadors, i atès que el contractista proposat no ha subscrit
més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin l'import límit
dels contractes menors dins l'exercici actual, per l'import de:
Import del contracte: 2.995,00 €
Impostos: 0,00 €
Total: 2.995,00 €.
Segon. L'objecte del present contracte és dur a terme el servei: acció formativa
"Operador/a de logística, magatzem i carretons elevadors”, de 30 hores.
El codi CPV és el següent: 80411000-8.
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Tercer. Aprovar la despesa corresponent a la prestació d'aquest servei, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 4330-22785 de l'exercici 2021.
Quart. En tot cas, la factura haurà de contenir els esments següents:
DIR3 Codi d'entitat: L01252075.
Cinquè. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el
pagament si escau.
Sisè. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la signatura de la Resolució.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

Codi Validació: 34NKDFAP6LW5E52YTP5RMKAH9 | Verificació: https://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

