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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000144 19/05/2021

Expedient núm.: 1379-000003-2021 (X202000741)
DECRET ALCALDIA –ADJUDICACIO CONTRACTE
Procediment: Contracte menor d’obres
Assumpte:
PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS
CAMÍ ENTRE LES MASUQUES I LES CASETES DE CAL LLOPART

DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
Característiques bàsiques del contracte:
Descripció

Procediment
Tramitació
Tipus
Codi CPV
Data d’inici d’execució (si és el cas)
Data de fi d’execució (si és el cas)
Durada (si és el cas)
Valor estimat del contracte (sense IVA)
IVA aplicable

Realització de la obres incloses en la memòria
“PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS
MUNICIPALS” , camí entre Les Masques i Les
Casetes de Cal LLopart
Contracte menor
Simplificada
Obres
45233160
24 de maig de 2021
24 de juny de 2021
30 dies naturals
17.564,65 €
3.688,58 € (corresponents al 21% d’IVA)

A la vista dels següents antecedents:

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Document

Data/Núm.

Memòria valorada ( Exp. X2021000741)
Provisió Alcaldia
Informe de intervenció
Informe de secretaria
Informe de necessitat
Incorporació Plec de condicions
Anunci de licitació perfil del contractant

5 de maig de 2021
5 de maig de 2021
5 de maig de 2021
6 de maig de 2021
7 de maig de 2021
7 de maig de 2021

ÓRGANO

REFERENCIA

DEC

COMUNICACIO

1379-000003-2021

Codi Segur de Verificació: 1411d5a7-6482-4ac2-86e2-2c8783183811
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_9208758
Data d'impressió: 03/08/2021 14:53:13
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES

Í.+Èd5a7-6482-4ac2-86e2-2cÇws2F+(Î

DOCUMENT

1.- TCAT P ROSA MARIA FORTUNY MARTOS (Secretària Interventora accidental), 19/05/2021 14:11
2.- TCAT P MIGUEL DELGADO ALMANSA (Alcalde), 19/05/2021 14:19
3.- CERTIFICAT MUX. 2021DECR000144 19/05/2021

Es presenten a licitació 2 ofertes, segons CERTIFICAT SOBRE DIGITAL:

Certificat de l'eina Sobre Digital
Per a la licitació corresponent a "PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMI ENTRE LES
MASUQUES I LES CASETES DE CAL LLOPART" amb el codi d'expedient "1379-000003-2021 (X202100741)" que
finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 17/05/2021, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

VEGA,
CONSTRUCCIONES
Y OBRAS S.L.

B43034610

16/05/2021

13:59:23

E2021001821

EXCAVACIONS CHE S.L.

B60143377

17/05/2021

09:37:44

E2021001827

Obertura SOBRE ÚNIC

18 de maig de 2021

Informe valoració ofertes
( disponible al perfil del contractant)

19 de maig de 2021

Queda constància d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa proposada:

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Exercici
pressupostari
2021

Aplicació
pressupostària
454/61900

Import

Òrgan de contractació

17.564,65 € ( IVA Exclòs)
3.688,58 € IVA 21 %
21.253,22 € TOTAL

Alcaldia

Resta justificades necessitats a satisfer amb la contractació proposada, deixant constància que
aquestes s’integren dins de les competències de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, i que
aquestes no tenen caràcter periòdic i previsible, sinó que responen a necessitats puntuals i
esporàdiques i que, per tant, no està sent objecte de fraccionament l’objecte del contracte
proposat.
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FONAMENTS DE DRET
L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, defineix els
contractes menors com els d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis, sense perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.
La tramitació de l’expedient exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat
del contracte. Així mateix, es requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de
la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’han estat atribuïdes per la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
RESOLC:
PRIMER.
Aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte d’obres:
PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ ENTRE LES
MASUQUES I LES CASETES DE CAL LLOPART i l’informe emès en data 19 de maig de 2021
virtut del qual es motiven les necessitats de contractar.
SEGON.
Adjudicar a VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL amb NIF núm. B43034610,
el contracte menor d’obres per a la realització del contracte d’obres:
PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS MUNICIPALS. CAMÍ
ENTRE
LES
MASUQUES I LES CASETES DE CAL LLOPART
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SL
Per import d’adjudicació:
Import sense IVA:
17.564,65 €
IVA 21 %:
3.688,58 €
TOTAL:
21.253,21 €
MILLORES:

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Millora A. Repassada plataforma del camí d’accés a l’obra Màxim 10 punts
Consisteix en el condicionament i repassada del camí tram 3 de 305 ml, amb una amplada mitjana de 3
metres, inclou esbrossada de marges i camí, l’anivellament de la plataforma amb material propi del camí,
neteja de guals de terres, executat amb retroexcavadora o anivelladora. I estesa de 5 cms de tot-ú
artificial. Es valora aquesta millora en 752.60 € a PEM, basat en els preus i partides de projecte. El
contractista indicarà si ofereix o no aquesta millora.
Millora B. Paviment de formigó HM-30 – m2 Màxim 50 punts
Consisteix en la formació de paviment de formigó, en el tram de camí identificat com a tram 2, amb
formigó HM-30 de 15 cm, escampat des de camió, amb estesa, vibratge manual, reglejat i juntes de
contracció asserrades, inclou part proporcional d’encofrats laterals i armat amb malla electrosoldada. Es
valora el m2 en 14,36 €/m2 € a PEM, basat ens els preus i partides de projecte. S'estableix un mínim de
50 m2. El contractista indicarà els m2 que ofereix, per tal de valorar-ho.

Oferta: 210 m2 ( inclosos els obligatoris)
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Millora C. Formació de cuneta de formigó – ml Màxim 40 punts
Consisteix en la formació de cuneta de formigó en el tram 2, la cuneta profunda triangular d'1,00 m
d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels
materials resultants. Es valora el ml en 9.38€/m2 a PEM, basat en els preus i partides de projecte.
S'estableix un mínim de 15 ml. El contractista indicarà els ml que ofereix, per tal de valorar-ho.

Oferta: 70 ml. ( inclosos els obligatoris)
TERCER.
El termini màxim per l’execució de les obres és 30 DIES NATURALS i podrà
ser objecte de pròrroga.
QUART.
Autoritzar i disposar aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
454/61900, de conformitat amb l’informe emès per la secretària-interventora en data 5 de maig
de 2021.
CINQUÈ.
Realitzada la prestació objecte del contracte adjudicat, incorporar la factura a
l’expedient i, en el seu cas, trametre el pagament.
SISÈ.
Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, en el termini de deu dies a comptar
des de la signatura d’aquesta resolució, advertint-lo que l’acceptació i execució de la present
resolució per part seva porta implícita la declaració sota la seva responsabilitat de què reuneix
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’administració i no està
sotmès en cap de les prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que disposen els
articles 65 i ss. de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SETÈ.
Notificar a l’empresa contractista que té l’obligació de complir, durant tot el
període d’execució del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu
aplicable, de conformitat amb allò que disposa l’article 35.1n de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
VUITÈ.

Traslladar aquesta resolució als serveis econòmics municipals.

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

NOVÈ.
Nomenar a Sra. Mercè Villar Pausas com a responsable per part de
l’Administració de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l’objecte del contracte.
DESÈ.
Publicar aquesta resolució al Portal de Transparència i al Perfil del Contractant
de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal, en els termes assenyalats per l’article 63.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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ONZÈ.
Trametre aquesta resolució al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb l’article 335 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

Ho mana i signa,
L’Alcalde,
La secretària interventora accidental,
Miguel Delgado Almansa

Rosa M. Fortuny Martos

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
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Castellet i la Gornal, a data de la signatura electrònica

