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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

589/2021

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:

Vist que és necessària l’adquisició per part d’aquest Ajuntament d’un forn per a poder
cremar les restes de cementiri no humanes com ara flors, fèretres buits, corones,
roba…, sense problemes d’olors ni fums, complint la legislació vigent, i sense
necessitat de disposar de personal qualificat per a la seva utilització;
Vist que a data 22 d’abril de 2021 el regidor delegat de Serveis funeraris va emetre
informe de necessitat i justificació per la contractació d’aquest subministrament;
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat:
 Subministrament d’un forn crematori per a restes no humanes del cementiri: flors,
fèretres buits, etc.
 Procediment: obert simplificat
 Tramitació: ordinària
 Tipus de contracte: subministrament
 Classificació CPV: 42350000-4
 Accepta renovació: no
 Revisió de preus / fórmula: no
 Accepta variants: no
 Pressupost base de licitació: 23.800,00 €
 Impostos: 4.998,00 €
 Total: 28.798,00 €
 Valor estimat del contracte: 23.800,00 €
 Durada màxima d’execució: l’entrega s’ha de fer en un termini màxim de 4
setmanes des de la formalització del contracte
 Garantia provisional: no
 Garantia definitiva: sí
 Garantia complementària: no
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de
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Expedient 589/2021. Contracte obert simplificat – subministrament d’un forn
crematori per a restes del cementiri

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;
A proposta del regidor delegat de Serveis funeraris i de l'alcalde,
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per Decret
d’Alcaldia 209/2019, de 7 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
pel subministrament d’un forn crematori per a restes del cementiri.
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran el contracte.
Tercer. Aprovar la despesa corresponent d’acord amb les partides pressupostàries
1640.62300 i 1640.21205 de l’exercici 2021.
Quart. Comunicar del present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

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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Sisè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

