Ajuntament de Guimerà
Ctra. de Tàrrega, 26
25341 Guimerà – l’Urgell
(Lleida)
Tel.: 973 30 30 38
Fax 973 30 35 09
ajuntament@guimera.cat

Atès que mitjançant provisió de l’alcaldia de 7 de maig de 2019 es va acordar
iniciar expedient de contractació de les obres consistents en la reparació de
diversos camins de titularitat municipal.
Vist que en data 7 de maig de 2019 l’òrgan de contractació va emetre l’informe
justificatiu a que fa referència l’apartat 1) de l’article 118 de la Llei de Contractes
del Sector Públic, motivant la necessitat de la contracte.
Així mateix, de conformitat amb la Directriu 4/2018, de la Direcció General de
Contractació Pública, per la qual es fixen criteris d’actuació transitoris sobre la
contractació menor d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, la limitació de l’article 159.3 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres en relació a l’article 118.3 de la LCSP,
s’ha d’entendre referida a l’anualitat pressupostària i a aquells contractes que
tinguin idèntic objecte i adjudicatari. D’acord amb aquest criteri, en la present
contractació no es produeix concatenació, any rere any d'aquest contracte menor,
la qual cosa també suposaria fraccionament irregular.
Vist l’informe favorable de la secretaria-intervenció de 7 de maig de 2019, el qual
s’entén emès amb la signatura d’aquesta proposta, acreditant que l’existència de
crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa s’haurà de justificar mitjançant
expedient de modificació de crèdit en la modalitat de generació de crèdits i
transferències entre partides, per tal d’habilitar la corresponent consignació
pressupostària en import adequat i suficient, així com la necessitat d’acreditar la
sol.licitud de tres ofertes per a la present adjudicació,
les quals consten a
l’expedient.
De conformitat amb els articles 131 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic (TRLCSP), segons el qual té la consideració de
contracte menor.
D’acord amb el que disposa el Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic (LCSP), la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i el
Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot l’anteriorment exposat, s’acorda:
Primer. Justificar la celebració del contracte de l’obra per contracte menor,
quedant acreditat que aquesta és la forma més idònia per acomplir les necessitats
de l’ajuntament.
Segon. Adjudicar a l’empresa CAOPSA Constructora d’obra pública SL, amb CIF B25048323, el contracte menor de l’obra.

Tercer. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb
càrrec a la partida 45461000 del vigent pressupost.
Quart. Una vegada realitzada l’obra o servei s’incorporarà la seva factura i es
tramitarà el seu pagament.
Cinquè. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la signatura de l’acord.
Sisè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte, incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent a l’import sobre el valor afegit.
Guimerà, 15 de maig de 2019
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