
AJUNTAMENT DE BERGA  

CIRCULAR 2/2014 

Aquesta Secretaria General amb el vistiplau de l’alcalde, en aplicació de l’article 158 del ROM de 
la Corporació aprovat pel Ple de l’Ajuntament, posa en coneixement general a proposta dels 
Serveis Econòmics el següent: 

A tots el responsables i persones dels diferents de partaments de l’Ajuntament de Berga 
que puguin efectuar despeses mitjançant expedients de Contractació Menor.  

A fi d’adoptar les formes oportunes per perseverar el bon funcionament intern del Departament de 
Contractació Menor i de Compres, com també del propi Departament de Serveis Econòmics, es 
posa en coneixement que segons la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i en el seu 
apartat conclusió, conclou que l’adjudicació de contractes de les Administracions Públiques 
que impliquin una despesa subvencionable que superi  la quantia de 30.000’00 Eur IVA 
apart, tractant-se de contractes menors d’obres, i de 12.000’00 Eur IVA apart, si són de 
subministrament o de serveis, s’ha d’efectuar-se pr èvia sol·licitud de tres ofertes als 
possibles contractistes , a menys que no existeixi en el mercat un número s uficient d’ells.  

És per això, que per incoar l’expedient de contractació menor, es imprescindible que es faci el 
lliurament de les tres ofertes de diferents contractistes conjuntament amb l’informe tècnic en el 
qual ha de figurar la procedència o bé l’òrgan que concedeix la subvenció, nom del projecte 
subvencionat o bé actuació del mateix, import total de la subvenció o bé el percentatge i, per 
finalitzar, l’import que s’imputa a la despesa sobre el projecte subvencionat. 

I tot això, segons en aplicació la qual ve determinat en l’informe 38/09, d’u de febrer de 2012 de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre “Règim d’aplicació de la tramitació del 
procediment d’adjudicació dels contractes de les derivades de la concessió de subvencions” 

Berga, 20 de novembre de 2014 

El secretari general Vist i plau 
 L’alcalde 
 
 
 
 
Antoni Pérez i Zúñiga Juli Gendrau i Farguell 


