DECRET 15/2021 : ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES

d’ARRANJAMENT DE LA

BÀSCULA MUNICIPAL DE MONTFALCÓ.
Número d'expedient: 4/2021
Antecedents.1.- Per Decret d’Alcaldia 13/2021, de data 1 de juliol de 2021,es va acordar impulsar la
contractació menor de les obres de d’ARRANJAMENT DE LA BÀSCULA MUNICIPAL DE
MONTFALCÓ.
2.- En aquest mateix decret es va aprovar la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària
anomenada d’ARRANJAMENT DE LA BÀSCULA MUNICIPAL DE MONTFALCÓ amb un
pressupost de vint-i-nou mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims
(29.565,85) més IVA de 6.208,83€ essent un total de 35.774,68 €.

3.- Es va publicar durant un termini de 10 dies hàbils anunci al Perfil del Contractant.
4.- Per a la licitació corresponent a "OBRES D'ARRANJAMENT DE LA BÀSCULA DE
MONTFALCÓ" amb el codi d'expedient "4/2021" que finalitza el termini per a la presentació
d'ofertes el dia 16/07/2021, a les 23:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de
Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
1.- Ribalta i fills SA :
A25202680
14/07/2021 08:29:00
E/000311-2021
2.- CONSTRUCCIONS I PAVIMENTS MARSOL 2000 S.L B25474149
16/07/2021
14:02:33 E/000318-2021
3.-EXPLOTACIONS SEIM, SLU que ho va presentar en format paper.
5.- En data 24 de juliol de 2021 a les 19.00 hores es procedeix a l’obertura Es procedeix a
l’obertura del sobre (Documentació Administrativa) en sessió pública per l’ordre de
proposicions presentades i diligenciades als efectes d’examinar i qualificar la documentació
exigida a les clàusules administratives particulars del procediment.
6.- Després que els serveis tècnics examinés la referida documentació administrativa
del sobre núm. ÚNIC de les empreses admeses, informa:
Expedient: 4/2021
Assumpte: Informe tècnic.
Referència: CONTRACTACIÓ OBRES D’ARRANJAMENT DE LA BÀSCULA DE MONTFALCÓ
D’OSSÓ
Examinada la documentació obrant en l’expedient de referència, el tècnic que subscriu emet
el següent
INFORME
Ha estat revisada la documentació aportada per les empreses per a poder optar a
l’adjudicació de la “Contractació de les obres d’arranjament de la bàscula de Montfalcó
d’Ossó".
Ofertes presentades
S’ha presentat els candidats següents:
1.- CONSTRUCCIONS I PAVIMENTS MARSOL 2000, SL
2.- RIBALTA I FILLS, SA
3.- EXPLOTACIONS SEIM, SLU

Les bases defineixen el següent criteri:
a) Oferta econòmica (puntuació màxima 20 punts).
L’oferta econòmica presentada pels candidats és:

Contractista

Import

MARSOL 2000
RIBALTA
SEIM

21% IVA

27.333,63
20.400,00
26.835,00

5.740,06

Total
33.073,69

4.284,00 24.684,00
5.635,35

32.470,35

Un cop valorades les ofertes econòmiques proposades pels contractistes, han estat
puntuats de la següent manera:
IVA exclòs
PEC licitació 29.565,85

Contractista
MARSOL
2000
RIBALTA
SEIM

Oferta
econ.
Import

Baixa

27.333,63 2.232,22

Puntuació
7,55%

14,93

20.400,00 9.165,85 31,00%

20,00

26.835,00 2.730,85

9,24%

15,20

SUMA 74.568,63 14.128,92
MITJA 24.856,21 2.354,82

7,96%

P = 20 x preu de l’oferta més
baixa
preu de l’oferta que es puntua
Conclusions
La millor puntuació obtinguda per l’adjudicació de la “Contractació de les obres
d’arranjament de la bàscula de Montfalcó d’Ossó” ha estat per RIBALTA I FILLS,SA amb
20,00 punts.
Expedeixo aquest informe a petició de la mesa de contractació de 21 de juliol de 2021.
L’arquitecte municipal, Laura Juangran i Rafel
7.- Després de publicar aquest informe al perfil del contractant i fer el requeriment
l’empresa RIBALTA I FILLS, SA que ha presentat un aval per un import de 1.220,00 €
així com el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per
la que 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 –LCSP-, determina que la

celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia
tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte en els termes previstos a l’article 28 de la mateixa Llei.
2.- La LCSP disposa que són contractes menors, els de valor estimat inferior a 15.000 euros
i els d’obra que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros. L’expedient de contractació
menor haurà de contenir un informe de necessitat, un pressupost, l’autorització de la
despesa per l’òrgan de contractació competent i la incorporació de la factura un cop
efectuada la prestació o adquisició, així com la resta de documentació que s'exigeix a les
Bases d'execució del pressupost
2.- Els contractes menors, d’acord amb els articles 29.8, 63.4, 65, 116 a 118, 131.3, 153.2,
308.2, 335.1 i 346.3 del LCSP, tenen les següents característiques:
• Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000,00 €,
quan es tracti de contractes d’obres, o valor estimat inferior a 15.000,00 €, quan es tracti
de contractes de subministraments o de serveis. Els imports anteriors no inclouen l’IVA.
• La tramitació de l'expedient exigeix l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació
justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu
objecte per tal d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'apartat anterior. L'emissió de
l’informe de l'òrgan de contractació no és aplicable en aquells contractes el pagament dels
quals es verifiqui mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa o un altre similar per fer
pagaments menors, sempre que el valor estimat del contracte no excedeixi de 5.000 euros.
• En el contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres, sense
perjudici que hi hagi d’haver el projecte corresponent quan sigui requerit per les
disposicions vigents. També s’ha de sol·licitar l’informe de les oficines o unitats de
supervisió a què es refereix l’article 235 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o
estanquitat de l’obra.
• Poden adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti
amb l’habilitació professional necessària per a la realització de la prestació.
• No poden tenir una durada superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.
• No són susceptibles de revisió de preus.
• S’ha de publicar al Perfil de contractant la informació de les dades del contracte menor
adjudicat, almenys, el seu objecte, la durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’impost sobre el
valor afegit, i la identitat de l’adjudicatari.
• S’ha de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques dels contracte menor adjudicat, entre les quals hi figurarà la identitat de
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l’impost sobre el valor afegit.
• S’ha de remetre al Tribunal de Comptes una relació dels contractes menors subscrits, en
la qual s’hi farà constar la identitat de l’adjudicatari, l’objecte del contracte i la quantia, que
es remet directament per via electrònica la Plataforma de Contractació

3.- D'acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i a l'efecte de determinar el
òrgan competent per contractar de la present licitació és l’Ajuntament ple, de conformitat
amb la DA 2a.1 de la LCSP, no obstant això,i per motius d’urgència es farà per aquesta
Alcaldia.
3. L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim
dels 10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà

en el perfil del contractant web ossosio.cat.
Tenint en compte l’exposat,
HE RESOLT:
Primer.- APROVAR l’informe dels serveis tècnics de data 21 de JULIOL DE 2021 sobre el
quadre de valoracions que s’adjunta en els antecedents.
Segon.- ADJUDICAR en aplicació del articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, el
contracte menor D’OBRES D’ARRANJAMENT DE bàscula de Montfalcó com un contracte
menor a l’empresa RIBALTA I FILLS SA per l’import de 20.4009 € més IVA de
4.284,00,essent un total de 24.684,00 € IVA inclós.
Així mateix, establir els següents condicionants que tindran caràcter contractual:
1.- Durada del contracte: 1 mes
Data inici del contracte: 1 d’octubre de 2021
Data de finalització: 30 d’octubre de 2021
2.- Règim de pagament: Una única certificació d’obra a la finalització del contracte de les
unitats d’obra realment executades i prèvia acceptació i conformitat del responsable del
contracte o de la Direcció Facultativa
3.- Execució del contractemenor i supervisió deles obres.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al Projecte o
Memòria valorada (en defecte, el pressupost) que serveix de base al contracte menor i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte menor doni a
l’empresa contractista la persona que exerceix la Direcció Facultativa de les obres i, si
s’escau, la persona responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva
competència. L’administració i el contractista estan obligats a formalitzar l’acta de
replanteig i d’inici de les obres dins el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte menor. En finalitzar les obres, la
Direcció Facultativa emetrà el certificat final d’obra. Posteriorment, l’administració i el
contractista formalitzaran l’acta de recepció de les obres.
4.--Compliment determinis i correcta execució del contractemenor.
L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del contracte
menor i els terminis parcials fixats en el programa de treball. Si l’empresa contractista
incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes a
ella imputables, l’administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte
menor o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes a l’article
193 apartats 3 i següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte menor.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte menor o per al
supòsit d’incompliment dels compromisos, es podrà acordar la imposició de les
corresponents penalitats en els termes i condicions establerts a l’article 193 de la LCSP. Si
l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius

mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. L’import de la penalitat no exclou la indemnització
de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora de
l’empresa contractista. Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista s’estarà al que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
5.- Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial, ha
d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució de l’obra, indicant el
seu nom, cognoms, DNI i número d ’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu
conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà
mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. També està obligada a complir les
disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i
mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte menor, li doni la persona que exerceix la Direcció Facultativa de l’obra.
d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la Direcció Facultativa de
l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.
e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
f) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La memòria final ha de tenir
en contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada
g) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses les derivades dels assaigs i
anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que la persona que exerceix
la Direcció Facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions
tècniques.
hj) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses les derivades del Control de
Qualitat de l'obra, segons el Pla de Control de Qualitat de projecte (o en defecte, de la
normativa vigent), fins a un màxim del 3 % de l’import total de l’obra.
i) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses de les autoritzacions, llicències,
documents i qualsevol informació d’organismes oficials o particulars
kl) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte.
l) El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la
circulació en la zona que ocupen els treball i els punts de possible perill degut a la seva
marxa, tant en aquesta zona com en els voltants. Les despeses que origini la senyalització
seran a càrrec del contractista.
m) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte menor. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual
tingui accés amb ocasió de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte menor i que
correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte menor.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’indica
1532.639 del pressupost del’any 2021.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament, que ha d’estar
allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya,
que, a la seva vegada, està interconnectat amb la Plataforma de Contractació del Sector
Públic estatal.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte l’arquitecte Laura Juangran Rafel.
Sisè.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que se celebri.
Setè.- Comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques dels contracte menor adjudicat, entre les quals hi figurarà la identitat de
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l’impost sobre el valor afegit.
Vuitè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Recursos: “Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió de la seva notificació. La
data de remissió és la que consta en el registre de sortida.”
No procedeix recurs administratiu ordinari (art. 44.5 LCSP), només procedeix
potestativament recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, previ al recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida (art. 46.1 LCSP i art. 8.1 LJCA).
Ossó de Sió a data signatura
Alcalde

