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Núm. Exp. General: 1102/2019
Referència: AJCOR0305132019

Expedient núm.: AJCOR1102/2019
Procediment: Contracte de subministrament
Assumpte: Contractació de subministrament de sorra rentada
Àrees que sol·liciten la contractació: Via Pública i Ensenyament

Albert Cañellas Pagés

Necessitat a satisfer:
Des de les àrees d’Ensenyament i de Via Pública es desitja cobrir la necessitat de
subministrament de 100Tn, en sorrals de centre escolars i durant l’any 2019; i de
200Tn/anuals, fins el 31.12.2021 (exercicis 2020 i 2021, tant en centres escolars
com en àrees infantils), de sorra rentada, sense partícules argiloses i de
granulometria entre 1mm i 3mm. per a una posterior estesa. Total material a
subministrar: 500Tn en tres anys.

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: Subministrament
Per les feines a realitzar es tracta d’un contracte administratiu mixt, de
subministrament i d’obra. Atès que la part relativa al subministrament és superior a
la part relativa a l’execució d’obra, la seva preparació i adjudicació es regirà per les
prescripcions establertes per als contractes de subministrament, si bé el
contractista haurà d’observar les determinacions que es contenen en el plec per
ambdós tipus de contractes durant el seu termini de vigència.

Mercè Rocas i Rubió

Objecte del contracte:
Subministrament de 100Tn durany l’any 2019 (en dues aportacions de 50Tn) i de
200Tn durant els anys 2020 i 2021 (en vuit aportacions de 50Tn) de sorra rentada,
sense partícules argiloses i de granulometria entre 1mm i 3mm, per a una posterior
estesa de sorrals existents en el municipi. Les aportacions seran en els termes
establerts en el punt 2 del Plec de Prescripcions Tècniques.
El subministrament es realitzarà mitjançant camions, en la forma, termini i lloc
acordat pel representant de l’empresa i pel responsable del contracte que ja venen
especificats en el punt 4 del Plec de Prescripcions Tècniques.
Lots: No hi han lots per tal de no dificultar la coordinació de l’execució de les
prestacions sol·licitades en el contracte i poder-se donar una pluralitat de
contractistes diferents.
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INFORME JUSTIFICATIU PER A CONTRACTACIÓ

Previsió del consum:
La previsió del consum serà en quatre aportacions/any i de 50Tn/aportació. Cada
aportació pot tenir 10 destinacions diferents:
ANY 2019 (en centres escolars):
a) Una primera de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre i;
b) Una segona, de 50Tn, durant el mes de novembre.
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ANY 2020 (en centres escolars i en àrees infantils):
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c)
d)
e)
f)

Una tercera, de 50Tn, durant el mes de gener;
Una quarta, de 50Tn, durant el mes d’abril;
Una cinquena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre;
i una sisena, de 50Tn, durant la segona quinzena del mes de novembre i
primera setmana del mes desembre.

Albert Cañellas Pagés
02/05/2019 Reg Seg Ciutadana, Mobilitat i
V.Pública

Una setena, de 50Tn, durant el mes de gener;
Una vuitena, de 50Tn, durant el mes d’abril;
Una novena, de 50Tn, durant la primera quinzena del mes de setembre;
i una desena, de 50Tn, abans de finalitzar el contracte i en qualsevol cas
durant la segona quinzena del mes de novembre i primera setmana del mes
desembre.

Mercè Rocas i Rubió

g)
h)
i)
j)

Recepció del material:
El material a subministrar s’aportarà en big bags de 1.000kg.
Un cop subministrat, el material s’haurà d’estendre de manera ordenada,
simultània i coordinada sense que s’acumulin en el recinte de l’àrea, de l’escola i/o
immediacions (via pública) més de 24 hores després d’haver aportat el material i
sense que aquesta ocupació destorbi a vianants i/o tercers (caldrà garantir una
amplada de pas d’1,5 metres).

Obligacions en matèria de Seguretat i Salut:
El contractista adjudicatari està obligat al compliment de tota la legislació general i
sectorial aplicable al servei contractat en matèria de seguretat i salut laboral.
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ANY 2021 (en centres escolars i en àrees infantils):

Acta de recepció:
Efectuat el lliurament i comprovació del material subministrat o producte adquirit el
representant de l’empresa lliurarà l’albarà del material subministrat i s’haurà
d’estendre acta de recepció per triplicat, que serà signada pel legal representant de
l’empresa i el responsable del contracte, el qual haurà de tramitar un dels
exemplars a l’àrea de Contractació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a
la seva incorporació a l’expedient.

Codificació: Codis CPV: 45100000-8 “Trabajos de preparación del terreno” i,
14211000-3 “Arena”.

Procediment de contractació: Contracte obert
amb modalitat supersimplificada
Preu: 28.410,00 €, IVA exclòs

Tipus de Tramitació: Ordinària
IVA: 21%

Durada/termini d’execució: 2 anys i 4 mesos. Fins el 31.12.2021.
Previsió inici subministrament: 1 de setembre de 2019 en funció de l’adjudicació
del contracte.
Aplicacions pressupostàries: 11.1532.21000 (40%) i 31.323.21000 (60%) de
l’estat de despeses del vigent pressupost municipal

Ricard Riba Garcia
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Despesa plurianual:
Exercici 2019:
Aplicació pressupostària 31.323.21000: 6.875,22 € (21% IVA inclòs)
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Exercici 2020:
Aplicació pressupostària 11.171.61901: 6.875,22 € (21% IVA inclòs)
Aplicació pressupostària 31.323.21000: 6.875,22 € (21% IVA inclòs)
Exercici 2021:
Aplicació pressupostària 11.171.61901: 6.875,22 € (21% IVA inclòs)
Aplicació pressupostària 31.323.21000: 6.875,22 € (21% IVA inclòs)

Proposta d'adjudicació:
Es proposa l’adjudicació d’aquest contracte mitjançant procediment obert en el
perfil del contractant.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Ricard Riba Garcia
Arquitecte tècnic municipal
Vist i plau de la regidora de l’àrea de Via Pública
Mercè Rocas i Rubió
Vist i plau del regidor de l’àrea d’Ensenyament
Albert Cañellas Pagés
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