CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

783/2021

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 / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 783/2021. Contracte menor de servei – assessorament en tramitació
d'expedients sancionadors
Vist l’informe justificatiu de la necessitat del contracte emès per l’alcalde a data 16
d’abril de 2021, en el que es motiva la necessitat i idoneïtat d'efectuar un contracte
menor de serveis per d'assessorament en tramitació d'expedients sancionadors:
protecció de la legalitat urbanística, mesures cautelars, disciplina urbanística,
infraccions urbanístiques, multes coercitives, sancions per infraccions d'ordenances
municipals, amb codi CPV 79100000-5;
Vist que és necessària la intervenció d’un professional extern per tal que pugui
coordinar a les diferents àrees de l’Ajuntament que hi intervenen, com són la Policia
Local, Serveis Tècnics, Secretaria, etc. i assistir judicialment a l’Ajuntament en cas
que sigui necessari;

Vist que es considera una professional adequada per a dur a terme aquest contracte;
Vist que el present contracte té una durada inferior a 1 any i no és objecte de cap
pròrroga;
Vist que el present contracte té un pressupost base de licitació inferior a 15.000,00 €
(sense IVA);
Vist que en el present contracte no s'està alterant l'objecte del contracte ni es
procedeix al seu fraccionament per evitar l'aplicació de les regles generals de la
contractació;
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria, i de
conformitat amb els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5 i la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
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Vist el pressupost de l’advocada Marta Santaulària Giribets, de data 9 d’abril de
2021, en el que ofereix els serveis sol•licitats per l’Ajuntament per un import de
800,00 € mensuals (IVA i retenció a part);

La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret
d'alcaldia 2019/2019, de 7 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis d'assessorament en tramitació
d'expedients sancionadors a l’advocada Marta Santaulària Giribets, amb CIF núm.
78151483J, per un import de 7.200,00 € (sense IVA), més el 21% d'IVA, el que fa un
import total de 8.712,00 € (IVA inclòs), amb una durada prevista des de l'1 de maig al
31 de desembre de 2021.
Segon. Autoritzar i disposar, per un import de la despesa que per aquest Ajuntament
representa la present contractació, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
9200.22604 per a l’exercici 2021.
Tercer. Designar com a responsable del contracte la secretaria actal. de l’Ajuntament
de Solsona.
Quart. Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i tramitar el pagament
si escau.

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.
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