INFORME PROPOSTA núm. 229
ATÈS que actualment existeix un camí per a vianants que uneix les urbanitzacions de
l’A¡resol AB-C amb el nucli urbà.
Aquest camí està en un estat de conservació precari i no disposa de les mesures de
seguretat i senyalització adequades per la circulació dels vianants.
El projecte suposa la seva reforma per convertir-lo en camí bici i dotar-lo de les mesures
de seguretat idònies i la seva ampliació fins a l’entrada de la carretera que arriba al nucli
de St. Feliu.
La infraestructura afavorirà el moviment sostenible del habitants de les urbanitzacions,
potenciant la reducció de l’ús dels vehicles per aquestes distàncies curtes.
ATÈS que de conformitat amb l’article 17 del text refós de la LCSP 2017, el contracte
entra dintre de la categoria dels contractes administratius de serveis, CPV europeu núm.
71311220-9 “serveis d’enginyeria de camins”, és individual i separat dels altres
contractes adjudicats anteriorment a aquesta empresa, que suposen serveis
completament diferents, i per tant no hi ha cap fraccionament respecte anteriors
contractes celebrats per l’Ajuntament
VIST que per dur a terme el contracte menor de serveis s’ha sol·licitat un pressupost a
l’empresa ALFA TECNOLOGIES, S.L. per al servei de “REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE
CAMÍ BICI AL TERME MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS”, així com la documentació
acreditativa de la seva personalitat jurídica i solvència professional, la qual ha presentat
la següent oferta que s’especifica la taula següent:
OFERTA
20/11/2020

PROFESSIONAL

NIF

DATA I HORA

ASSENTAMENT

PREU TOTAL

ALFA TECNOLOGIES, S.L.

B59398909

02/12/2020 14:34

15549/2020

17.847,50

PROPOSO,

1. Preu del contracte: 14.750 euros, IVA exclòs (17.847,50 euros, IVA inclòs).
2. Responsable del contracte: IMMA BRUALLA ORTIZ
3. Data d’inici i final del servei: 15 de desembre de 2020 a 31 de gener de 2021
4. Forma de pagament: L’Ajuntament abonarà el preu contra presentació de la factura,
total o parcial, expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP 2017 i la normativa vigent.
5. CPV: 71311220-9
L’expedient ha de ser informat per l’interventor i la despesa anirà a càrrec de la partida
pressupostària A1 22706 1510 del pressupost municipal.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura

Imma Brualla Ortiz

Signatura 1 de 1

07/12/2020 Cap d’unitat de Planejament i
Projectes

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor núm. exp, CONT2000144, CPV europeu núm.
71311220-9 de serveis per a la “REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE CAMÍ BICI AL TERME
MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL VALLÈS” a ALFA TECNOLOGIES, S.L. amb NIF
B59398909 de conformitat amb les condicions següents:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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