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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2018017416

Per decret de l'Alcaldia número 2018013641 de data 14 de juliol de 2018 es va iniciar i
aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament de fustes, taulers i altres
materials utilitzats en fusteria per al Taller de fusteria de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública
de l'Ajuntament de Girona, es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en
virtut dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 10 d'agost de 2018, havent-se
presentat a la licitació 1 empresa:
-Martí 1956 SL, amb NIF B17653734
Previs els tràmits corresponents de l'expedient 2018026167, i d'acord amb l'informe de
valoració de les ofertes presentades, de data 28 d'agost de 2018, emès pel cap de la
Unitat Operativa de Serveis, en el que es proposa l'adjudicació a favor de l'empresa
Martí 1956 SL atès que és la única que ha presentat oferta i compleix amb tots els
requisits establerts als plecs de clàusules que regeixen el contracte.
Mitjançant comunicat de data 28 d'agost de 2018, es va requerir a l'empresa Martí
1956 SL, per tal que presentés la documentació a que fa referència la clàusula 10 del
plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació del servei.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l'efecte.
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de l'Alcaldia
de 4 de juny del 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en matèria de
contractació al regidor de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a les partides
consignades i pot ordenar-se la despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2018011249, de data 12 de juny de 2018,
DECRETO
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament de fustes, taulers i altres materials
utilitzats en fusteria per al taller de fusteria de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública de
l'Ajuntament de Girona a favor de l'empresa Martí 1956 SL, amb NIF B17653734, per
import de quinze mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims
(15.455,78€), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 12.773,37€ (dotze mil set-cents setanta-tres euros amb
trenta-set cèntims) de pressupost net, més 2.682,41€ (dos mil sis-cents vuitanta-dos
euros amb quaranta-u cèntims) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
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Atès que el preu d'aquest contracte es determina en funció de preus unitaris i que no
és possible concretar la despesa anual anticipadament, l'Ajuntament no resta obligat a
exhaurir el pressupost base de licitació, limitant-se la despesa real a la que resulti del
material requerit i servit.
Segon. Aprovar la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
les partides del pressupost municipal:
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2018 310 15310 21002 - Manteniment vies públiques
2018 310 92000 21200 - Manteniment edificis municipals
La despesa prevista per a l'any 2018 és de tres mil vuit-cents seixanta-tres euros amb
noranta-quatre cèntims d'euro (3.863,94€) dels quals tres mil cent noranta-tres euros
amb trenta-quatre cèntims d'euro (3.193,34€) corresponen a la base i sis-cents setanta
euros amb seixanta cèntims d'euro (670,60€) corresponen a l'IVA calculat a un tipus
del 21%.
La despesa prevista per a l'any 2019 és d'onze mil cinc-cents noranta-un euros amb
vuitanta-quatre cèntims d'euro (11.591,84€) dels quals nou mil cinc-cents vuitanta
euros amb tres cèntims d'euro (9.580,03€) corresponen a la base i dos mil onze euros
amb vuitanta-un cèntims d'euro (2.011,81€) corresponen a l'IVA calculat a un tipus del
21%.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la
contractació.
Tercer. Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
pres part en el procediment.
Quart. Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Cinquè. Requerir a l'adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació
en els termes de la clàusula 10 del Plec de clàusules Administratives Particulars. Si
per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte
s'entendrà que retira la seva oferta i l'Ajuntament sol·licitarà la documentació a la
següent empresa licitadora per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Sisè. Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona.

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Joan Alcalà i Quiñones
Partides pressupostàries afectades:
2018 310 15310 21002 Manteniment vies públiques, 772,79€ (20180039529)
2018 310 92000 21200 Manteniment edificis municipals, 3.091,15€ (20180039529)
Traspassat a la revisió tècnica en data 7 de setembre de 2018
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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