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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
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Vist l’informe emès per l’enginyer industrial de la Regidoria de Serveis i Medi Ambient, Sr. Joaquim
Batista Pujol , amb data 07-02-2020 el qual diu:
“Actualment el departament de Serveis i Medi Ambient no disposa de mitjans humans suficients per
poder realitzar tots els projectes executius que s’han d’elaborar. La necessitat que es pretén cobrir
mitjançant la contractació de serveis tècnics per a la redacció dels projectes executius de les següents
obres:
-

Reconstrucció passarel·la riera d’Alforja a l’alçada del carrer Rosa Sensat. (Projecte prioritari i
primer en entregar la seva redacció)

-

Construcció muret posterior ajuntament, entre la rampa d’accés a l’aparcament soterrat i
l’aparcament exterior.

-

Demolició del dipòsit elevat d’aigua potable existent al magatzem municipal de la Parellada.

És l’estudi, descripció i valoració dels treballs a realitzar per a l’execució de les obres descrites.
Per coneixement, l’elaboració d’aquest encàrrec suposa un 4% del pressupost de l’execució dels
projectes, per aquets motiu es tracta d’un contracte menor. Així mateix, es determina que l’encàrrec
per a la redacció dels tres projectes determinats s’ha d’efectuar en un termini màxim de cinquanta
dies, des de la formalització de l’adjudicació, i es donarà prioritat a la redacció del projecte 1:
Reconstrucció passarel·la riera d’Alforja a l’alçada del carrer Rosa Sensat.
2. CONCLUSIONS
Per tot l’expressat, es considera degudament justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
S’adjunta el plec de prescripcions tècniques.
Es determina la partida pressupostària: 50 15002 22706 Serveis, Medi Ambient i Platges. CPS”
Vist l’informe de valoració d’ofertes elaborat pel Sr. Joaquim Batista Pujol, amb data 10-04-2020.

Atès que a la Llei de contractes del sector públic 9/2017 de 8 de novembre es defineix els
contractes menors a raó del seu import; l’apartat 3 de l’art. 131 d’aquesta llei disposa
textualment el següent: “Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació, complint les normes que estableix l’art. 118. Es consideren contractes
menors els contractes d’un import inferior a 40.000’00 EUR, quan es tracti d’obres, o a
15.000’00 EUR, quan es tracti d’altres contractes, sens perjudici del que disposa l’art. 229 en
relació amb les obres, serveis i subministraments centralitzats en l’àmbit de l’estat.” Per altra
banda, l’art. 118, titulat “Expedient de contractació en contractes menors”, estableix que la
tramitació dels contractes menors exigeix informe de l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent,
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que haurà de reunir els requisits de les normes de desenvolupament que estableixi la Llei. Al
contracte d’obres, a més, caldrà afegir el pressupost de les obres, sens prejudici que hagi
d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques ho requereixi. Igualment
caldrà sol·licitar l’informe de les oficines o unitats de supervisió que es refereix l’art. 235 quan
el treball afecti l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra.
Atès que s’ha comprovat el compliment de l’art. 118 de la LCSP i que no s’està alterant
l’objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels límits dels contractes menors.

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:

1. Adjudicar el contracte menor de serveis consistent en l'assistència tècnica per a la redacció
de tres projectes executius d'obres, a l’empresa CIG ENGINYERIA SLP, per un import de
15.681,60 EUR (IVA inclòs) i resta de condicions de la seva oferta. Amb càrrec a la partida
pressupostària 50 15002 22706 Serveis, Medi Ambient i Platges. CPS.
2. Ordenar als serveis econòmics municipals que efectuïn la corresponent retenció de crèdit.

[Firma01-01] [Firma10-01]

[Firma11-01]

[firma]
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