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Pujada de Sant Martí, 4-5 / 17004 Girona
Tel. 972 18 50 00 
cooperaciomunicipal@ddgi.cat  Model 2 - Certificat d’adjudicació definitiva

1. Dades de l’actuació

2. Identificació de l’actuació

Corporació

Tipus de contracte

Títol de l’actuació

Any Núm. d’actuació

CERTIFICO:

1. Que aquesta corporació local ha adjudicat el contracte de l’actuació esmentada de la forma que es descriu a continuació.

2 .Que la contractació s’ha realitzat d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.

3. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, la distribució del finançament d’aquesta actuació és la que es detalla a 
continuació.

(Nom i cognoms), secretari/ària d’aquesta corporació local,

3. Dades de l’adjudicació / execució

A - Pressupost base

B - Import de l’adjudicació / execució

B1- Aportació de la corporació local

B3- Total altres aportacions (cal indicar procedència i import):

B31(Ens concedent)

Ens Import €

B32(Ens concedent)

B33(Ens concedent)

B2- Subvenció del PUOSC

Import € (IVA inclòs) Percentatge (%)

Programa Específic de Cooperació
Municipal de la Diputació de Girona 

PUOSC 2013-2017
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(rúbrica del secretari/ària)

(població i data)

Nom de l’adjudicatari / executor

NIF / CIF Procediment

Data d’adjudicació Data d’inici execució

Termini d’execució (en mesos)

Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o responsable de l’actuació

Títol professional

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau 
del president/a.

(rúbrica del president/a de la corporació local)

(nom i cognoms)

Vist i plau
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