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DECRET
Es voluntat de l’Àrea de Salut Pública arranjar un espai lliure per la formació
d’un correcan en la confluència entre els carrers Pere Calders i Josep Vallverdú,
al costat de la rotonda Charles Perrault.
Les obres tenen com objectiu arranjar i condicionar aquest espai de 700m2 i
dotar-lo de una font amb dues aixetes així com delimitar-lo amb un tancament
d’1,50 metres d’alçada per tal que els gossos puguin córrer i fer exercici sense
anar lligats.

Rosa Boladeras Serraviñals
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A tal efecte el 18 de gener de 2018, l’enginyer municipal ha redactat el
document tècnic «Memòria valorada per la formació de correcan entre els
carrers Pere Calders i Josep Vallverdú», aprovat per decret d’alcaldia 59/2018,
de 19 de gener.
En aquesta memòria, s’estableix la metodologia dels treballs i la seva durada,
que es preveu en un termini d’1 mes i amb un pressupost d’execució de
14.271,65€, IVA exclòs.
El 31 de gener de 2018, la regidoria de Salut Pública va emetre una provisió
respecte a la tramitació a seguir per a la contractació.
Previ a la tramitació d’aquest expedient d’adjudicació de les obres, s’ha
sol·licitat oferta mitjançant licitació pública en el perfil del contractant de
l’Ajuntament. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, se n’ha
presentat un total de 6 empreses, tal i com consta en l’acta de lectura de les
ofertes de 9 de març de 2018 i que forma part de l’expedient.
D’aquesta acta se’n desprèn que l’oferta més avantatjosa presentada es la de
l’empresa Obres i Construccions Corbera SL, amb CIF B65560302, per un
import de 9.704,73€, 21% d’IVA exclòs i amb un termini d’execució de 30 dies,
i es proposa per a la seva adjudicació.

En cas que l’adjudicatari subcontracti alguna prestació de l’obra haurà de
contractar, al seu càrrec, el corresponent coordinador en matèria de seguretat i
salut en fase d’execució d’obra, qui també haurà de supervisar i informar el pla
de seguretat i salut que presenti l’empresa adjudicatària en els termes exposats
en la memòria valorada.
A tal efecte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar a l’Ajuntament el
coordinador proposat, en el moment d’aportar la documentació que se li
requerirà amb anterioritat a l’adjudicació, aportant currículum, titulacions
acreditatives i dades personals, i serà l’Ajuntament qui en faci el nomenament.

Marta Puig i Puig
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Obres i Construccions Corbera SL, amb CIF B65560302, té acreditada
suficientment la seva capacitat per a contractar amb l’Administració.
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La despesa es troba contemplada en l’aplicació pressupostària 24.171.60900
del pressupost municipal vigent, i està dotada de crèdit suficient per a realitzar
la contractació.
De conformitat amb l’article 138.3 del TRLCSP es tracta d’un contracte menor
d’obres per raó de la quantia el qual, en els termes de l’article 111 del TRLCSP,
únicament requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a l’expedient de
la factura.
L’article 18 de les Bases d’Execució del Pressupost estableix que per a la
tramitació de l’expedient dels contractes menors d’obres es requerirà, a més
dels documents mencionats anteriorment, la incorporació del pressupost de
l’obra.
La secretària municipal ha emès informe que queda incorporat a l’expedient.

Rosa Boladeras Serraviñals

RESOL
PRIMER. Adjudicar el contracte menor per a l’execució de les obres
d’arranjament i condicionament d’un espai per destinar-lo a correcan, entre els
carrers Pere Calders i Josep Vallverdú, al costat de la rotonda Charles Perrault,
a l’empresa Obres i Construccions Corbera SL, amb CIF B65560302, per import
total de 9.704,73€, 21% d’IVA exclòs, en els termes i condicions de la memòria
valorada que queda incorporada en l’expedient.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 11.742,72€ IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 24.171.60900 del pressupost municipal.
TERCER. Establir que el termini d’execució d’aquestes obres es fixa en un
màxim de 30 dies a comptar des de l’inici de les obres que, en tot cas, haurà de
tenir lloc en un termini màxim de 15 dies des de la data de notificació de la
resolució.
QUART. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària juntament amb
les condicions de la contractació, pel seu coneixement i als efectes que
corresponguin.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcaldessa
Rosa Boladeras Serraviñals

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

Marta Puig i Puig
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Per tot l’exposat, en ús de les competències atribuïdes per la disposició
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que
aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aquesta Alcaldia
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