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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

169/2020

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 el contracte administratiu per l’adjudicació del servei d’hores de retroexcavadora
i camió per a serveis municipals, signat a data 23 de juliol de 2020, entre
l’adjudicatari, l’empresa Excavaciones y Rocallas Catalunya, SL, i l’Ajuntament de
Solsona;
Vist que el termini d'execució es preveia d’1 any, a comptar des de la data de posada
en funcionament del servei, 1 d’agost de 2020;
Vist que es preveia que l’Ajuntament podia aprovar pròrrogues per dos anys més,
prorrogables d’any en any, de manera que la durada màxima del contracte, incloses
les pròrrogues no podria ser superior a 3 anys;
Vist que la clàusula 7a dels plecs de clàusules administratives particulars estableixen
que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que se la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte;
Vista la proposta de la regidora responsable que justifica la necessitat i idoneïtat de
la continuïtat en la prestació del servei objecte del contracte, ja que l'adjudicatari ha
executat l'objecte del contracte de manera satisfactòria, i que aquest Ajuntament està
interessat en que segueixi prestant el servei esmentat de la mateixa manera;
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha
fixat 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 209/2019, de 7 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis "hores de retroexcavadora i
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Expedient 169/2020. Pròrroga contracte de servei per procediment obert –
hores de retroexcavadora i camió per a serveis municipals

camió per a serveis municipals" per un termini d'1 any, des de 1 d’agost de 2021 fins
a 31 de juliol de 2022, de conformitat amb allò que s'ha fixat en el plec de clàusules
administratives que regeix el contracte.
Segon. Aprovar i disposar la despesa prevista en la partida pressupostària
1530.21000 de l’exercici actual.
Tercer. Comunicar el present acord a intervenció i a tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
Quart. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.

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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