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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 9 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Reparació de 3 motors de les persianes del CEIP Montnegre. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Cultura i Educació, referent a la contractació de la reparació de 
3 motors de les persianes del CEIP Montnegre. 
 
Els motors de les persianes de les aules d’Informàtica, 3r i 4t d’EPO no funcionen i això dificulta el 
funcionament ordinari de les classes, ja que en hores de màxima il·luminació els alumnes queden 
enlluernats i la temperatura ambients del espais augmenta fins a uns 30 graus. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Cristalleria Morató, SA, Sergi Guinart Primé, i Josep Puig 
Borràs. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Cultura i Educació sobre la contractació d’aquests treballs amb el 
Sr. Josep Puig Borràs. 
 
Vist el pressupost del Sr. Josep Puig Borràs que puja la quantitat total de 1.328,58.-euros (IVA 
inclòs). 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 1.328,58.-euros (Base imposable 1.098.- + 220,58.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 02.323A0.213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 
- Concepte: Reparació de 3 motors de les persianes del CEIP Montengre 

 
2n.- Contractar amb Josep Puig Borràs, amb NIF 79301869P, aquests treballs, conforme el seu  
pressupost número 15/17, de data 2 de març de 2017. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari, en dono fe. 
  
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerà 
 


