
DECRET DE L’ALCALDIA 27/2019 D’APROVACIO DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
D’AMPLIACIÓ  DE COBERTURA SANITARIA DE  LA PROVA ESPORTIVA ORBEA CADI 
CHALLENGE.- 

Vist l’expedient del contracte menor 19/2019 de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per  
la contractació de l’ampliació dels horaris de cobertura del servei sanitari per la prova esportiva 
Orbea Cadí Challenge del dies 8 i 9 de juny de 2019. per import de 552.75€  (exemp d’ IVA) en 
favor de l’empresa “PVTPV SANITARIS”.

DECRETO: 

Primer.- APROVAR l’ampliació de la  contractació de serveis sanitaris per la prova esportiva  
Orbea Cadí Challenge dels dies 8 i 9 de juny , per import de 552.75€ (exemp d’IIVA), amb 
càrrec a la partida pressupostària 340/22600, entenent acreditada la necessitat de la despesa i  
el compliment dels requisits fixats a l’aticle 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i  
informes obrants a l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que  el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels 
serveis municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la  
proposta és l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des 
del punt econòmic i altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està alterant  l’objecte del  contracte per  evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors  
que  individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de 
subministraments i  serveis, i  de 40.000 euros, en el  cas d’obres (art.  118.3 LCSP),  i  d’una 
durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de cinc-cents cinquanta-dos euros amb setanta-cinc 
cèntims (552.75 €) (IVA exemp ) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari,  a la tresorera de l’ajuntament, idonar-ne 
compte al Ple de la Corporació 

Guardiola de Berguedà, a 28 de juny de  2019

Josep Lara Tristante 
Alcalde
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