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Assumpte:

Informe sobre contractació menor per als serveis d’adequació
d’un nou itinerari a l’entorn de Sant Miquel de Comaderoure

Adreçat a:

Presidència

Denominació
del Contracte

Adequació d’un nou itinerari a l’entorn de Sant Miquel de
Comaderoure
CODI CPV:
77312000-0 Serveis de desbrossament

Codi CPV
Nº Expedient

o

2021/59

Aplicació pressupostària:

2021 1721 61900 “Inversions materials”

o

Justificació de la necessitat

L’Ajuntament de Beuda va sol·licitar aquest 2021, i sota el concepte de territorialització,
l’adequació d’un itinerari a l’entorn de Sant Miquel de Comaderoure, a fi i efecte de
garantir la diversificació de visites en el nucli i minimitzar els episodis de massificació en
altres punts de l’espai.
Per a l’adequació d’aquest itinerari és necessari realitzar uns treballs previs de
desbrossament per recuperar algun tram de camí ja existent i obrir un nou tram des de
al pista fins a Sant Miquel de Comaderoure i fer tasques complementàries de
senyalització horitzontal.
A l’àrea tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa falten mitjans suficients per al
desenvolupament de la tasca objecte de contractació.
Donat que es tracta d’una contractació menor de serveis per un valor menor als 15.000€,
i donat que no necessitem de criteris de selecció de judici de valor, es du a terme una
contractació mitjançant el procediment de contracte menor.

o

Petició de pressupostos

L’Àrea tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa ha demanat pressupost a Terra Aspra, SL
amb experiència contrastada en aquesta tipologia de treballs.
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o

Quadre comparatiu d’ofertes
Nom de l’empresa
convidada
Terra Aspra SL
NIF: B55131346
info@terraaspra.es

o

Import base del
pressupost

Tipus
IVA

Import
IVA

Total del
pressupost

578,00€

21%

121,38€

699,38€

Alteració objecte del contracte
Atès que NO s’està alterant ni fraccionat l’objecte del contracte amb la finalitat
d’evitar les regles generals de contractació.

o

Valor estimat del contracte
S’estableix en 578,00€, IVA exclòs.

o

Durada del contracte
Fins a la finalització del treballs, prevista per al 15 de desembre de 2021.

o

Capacitat d’obrar i habilitació professional necessària
L’empresari al que es proposa adjudicar el contracte menor disposa de capacitat
d’obrar, compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
requerida i s’ha comprovat que està al corrent de pagament de les obligacions
tributàries i de Seguretat Social.

Fonament jurídic
Article 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Proposo
S’adjudiqui el contracte menor de serveis per a l’elaboració dels treballs forestals
d’adequació d’un nou itinerari a l’entorn de Sant Miquel de Comaderoure a favor Terra
Aspra, SL o, amb domicili a C/Servet, 8, 17800, Olot, amb NIF B55131346 pel preu de
sis-cents noranta-nou euros i trenta-vuit cèntims (699,38€), IVA inclòs.
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Aquest import es desglossa en 578,00€ de pressupost net i 121,38€ en concepte d’IVA
calculat al 21%.

Sara Sánchez i Olmo
Àrea tècnica
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica.
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