Expedient:
Procediment:

16/2020
Contracte menor d’obra
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Antecedents
1. El dia 22 de juny de 2020 es van convidar a participar en aquest expedient de
contracte menor a tres (3) empreses havent-se obtingut el següent resultat:

LICITADOR
1 José Ángel Fernández Núñez
2 Peimar 2008 SLU
3 Climaran Instal·lacions SL
3. El dia 16 d’octubre de 2020, l’arquitecte superior, Marc Romero Puente, va emetre
informe de necessitat – proposta d’adjudicació en relació al contracte menor de
“Condicionament local social de Casau”; consisten en millorar el funcionament en la
planta baixa del centre social situat a la Plaça dera Mòla 1A de Casau, que en l’actualitat
té un ús polivalent on es realitzen totes les activitats socials i de relació del poble, amb
aquesta actuació es millorarà l’oferta de disponibilitat d’un lloc públic per reunions i
activitats.
4. El dia 16 d’octubre de 2020, per intervenció s’emet certificat d’existència de crèdit
per atendre el pagament d’aquest contracte menor.
5. Atès que l’oferta presentada per l’empresa José Ángel Fernández Núñez reuneix els
requisits tècnics requerits i no supera l’import màxim fixat per a la licitació, es proposa
que se la contracti per a la realització de les obres.
Fonaments de dret
De conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adopció d’aquest acord és competència de

DECRET

2. En data 20 de juliol de 2020 es van reunir el President de l’EMD de Casau i la
Secretaria, d’acord amb el quart criteri de desempat de l’article 147.2 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que estableix els criteris de
desempat, i es realitza el desempat mitjançant el sorteig i s’obté el següent resultat:
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OFERTA
4.524,35 € exclòs l’IVA
4.524,35 € exclòs l’IVA
4.524,35 € exclòs l’IVA
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EMPRESA
Climaran Instal·lacions SL
José Ángel Fernández Núñez
Peimar 2008 SLU

l’Alcalde.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Adjudicar a l’empresa José Ángel Fernández Núñez amb NIF núm. NIF 41096993H
l’execució del contracte menor de “Condicionament local social de Casau”, per l’import
de quatre mil cinc-cents vint-i-quatre euros amb trenta-cinc cèntims (4.524,35 €) més
nou-cents cinquanta euros amb onze cèntims (950,11 €) en concepte d’IVA.

2020

Aplicació
pressupostària
2020/1-920-21200

Import

IVA

Total

4.524,35 €

950,11 €

5.474,46 €

3. Establir que la durada de l’execució del contracte serà de dos (2) mesos.

5. 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 de l’Impost sobre el Valor Afegit.
6. Incorporar la factura a l’expedient una vegada executat el contracte.
7. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta Veïnal per a la seva ratificació.

DECRET

4. Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu hàbils a partir de la data de
signatura d’aquesta resolució.
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Exercici

Número: 2020-0022 Data: 19/10/2020

2. Aprovar la despesa corresponent:

