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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de 26 de juny de 2019, que faculta
els/les membres de la Comissió l'adopció d'actes en matèria de
contractació.

La Comissió de Govern en sessió de 26 de juny de 2019 adoptà el següent acord:

Facultar el/la membre de la Comissió de Govern responsable de l’àmbit material del
contracte, l’adopció dels actes dels contractes aprovats per aquesta Comissió que es
relacionen a continuació:
a) La incoació de l’expedient de contractació.
b) La signatura dels documents per a la formalització de l’adjudicació, modificació, cessió,
subcontractació i pròrrogues dels contractes.
c) El reajustament d’anualitats i redistribució de les autoritzacions i/o disposicions aprovades,
així com les anul·lacions parcials de la part de la disposició de la despesa no obligada.
d) La designació del/de la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en l’execució de
l’obra.
e) L’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball.
f) L’aprovació del programa de treball.
g) L’aprovació d’excessos d’amidament d’unitats previstes en el projecte i/o la seva
substitució fins a un 3% del pressupost d’adjudicació sempre i quan no comporti increment
del preu del contracte.
h) L’aprovació de la revisió de preus i les seves fórmules.
i) La cancel·lació i/o devolució de les garanties constituïdes, així com l’aprovació del canvi de
modalitat de constitució de la garantia.
j) L’aprovació de la certificació final en els contractes d’obres.
k) La liquidació del contracte sense saldo, amb saldo resultant a favor de l’Ajuntament, o amb
saldo favorable al contractista en els contractes de preus unitaris, sempre que així s’hagi
previst en els plecs de clàusules administratives particulars del contracte i es donin les
condicions legals establertes.
l) La rectificació, de conformitat amb la normativa aplicable de procediment administratiu,
d’errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats conferides en aquest
acord es farà constar expressament que s'actua per encàrrec de la Comissió de Govern i se
n’hi donarà compte.
Determinar que les atribucions conferides en aquest acord seran efectives a partir del dia de
la seva aprovació, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la
Gaseta Municipal i en el web municipal.
Donar compte d’aquest acord al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.
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