Resolució número: 2019000954

ASSUMPTE

Adjudicar a MATERIALS BRECOR SL el contracte menor de subministrament de material pel
manteniment de la via pública

Identificació de l’Expedient
Expedient núm. 2019/165H (SSJJ-CONTR./NSS/cfa) relatiu al contracte menor de subministrament
de material pel manteniment de la via pública.
Fets
1. En data 16 de maig de 2019 la Intervenció va emetre informe previ a l’acord d’autorització de
despesa amb núm. PAD 166-2019, per import màxim de 12.100,00 euros, IVA inclòs.
2. En data 6 de juny de 2019 l’encarregat de Serveis Municipals va emetre informe on manifestava la
necessitat d’iniciar la tramitació d’un contracte menor de subministrament de material pel
manteniment de la via pública, de conformitat amb les condicions tècniques del contracte que
adjuntava.
3. D’acord amb les condicions tècniques lliurades, i revisades pel servei de Contractació i la
Intervenció Municipal, en data 12 de juny de 2019 es va publicar anunci de licitació al Perfil del
Contactant, donant com a termini per a la presentació d’ofertes fins el dia 19 de juny de 2019, inclòs.
4. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el servei de Contractació en data 21 de juny de 2019
2019 obre l’única proposta presentada mitjançant sobre digital, amb el resultat següent:
- MATERIALS BRECOR SL
Ofereix un descompte del 10% de descompte sobre els preus unitaris màxims del material establert
en les prescripcions tècniques
5. En data 27 de juny de 2019 l’encarregat de Serveis Municipals va emetre informe on proposa
l’adjudicació del contracte menor de subministrament de material pel manteniment de la via pública a
l’empresa MATERIALS BRECOR SL, per un import màxim de 10.000,00 euros IVA exclòs, aplicant el
10% de descompte sobre els preus unitaris establerts en les prescripcions tècniques, d’acord amb
l’oferta presentada per l’empresa.
3. L’article 53.1.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix les atribucions de l’alcalde en matèria de
contractació. Així mateix, d’acord amb aquest Decret legislatiu, en data 26 de juny de 2019 l’Alcaldia
va dictar el decret núm. 2019000910, de delegació de competències.
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4. Per raons d’urgència, s’avoca la competència delegada a la Junta de Govern Local mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 2019000910, de delegació de competències.

Fonaments de Dret
1. L’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes del sector
públic regula el contingut de l’expedient de contractació en contractes menors. Així mateix, estableix
que es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan
es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o
de serveis.
2. La disposició addicional tercera de la mencionada llei estableix les normes especifiques de
contractació a les entitats locals.
3. L’article 53.1.o del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix les atribucions de l’alcalde en matèria de
contractació. Així mateix, d’acord amb aquest Decret legislatiu, en data 26 de juny de 2019 l’Alcaldia
va dictar el decret núm. 2019000910, de delegació de competències.
4. Per raons d’urgència, s’avoca la competència delegada a la Junta de Govern Local mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 2019000910, de delegació de competències.

Per tant,
Decreto
Primer. Avocar la competència delegada a la a la Junta de Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 2019000910, de delegació de competències.
Segon. Adjudicar a MATERIALS BRECOR SL, amb CIF núm. B17369547, el contracte menor de
subministrament de material pel manteniment de la via pública, per l’import màxim de 12.100,00
euros, dels quals 10.000,00 euros corresponen a base i 2.100,00 euros a IVA, i d’acord amb l’oferta
proposada per l’empresa, aplicant un 10% de descompte sobre els preus unitaris màxims detallats a
les prescripcions tècniques i que es detallen a continuació:
UNITAT PREU*
RAPID 18 KG
unitat
2,62 €
FORMIGÓ R-175
m3
71,54 €
PANOT MILLARET 4 PASTILLES 20X20X4
m2
6,52 €
PANOT MILLARET VIANANTS 4 RATLLES 20X20X4
m2
6,52 €
PORTLAND 25 Kg
unitat
3,25 €
BIG BAG SORRA 0.5
unitat
26,58 €
BIB BAG SORRA
unitat
30,30 €
BIG BAG MESCLA
unitat
26,88 €
VORADA T-1 100x12x20
unitat
4,26 €
VORADA T-2
unitat
5,19 €
GUAL V-35 40X25X35 CENTRAL
unitat
27,66 €
MARC-TAPA FONERIA HIDRÀULICA BENITO 400x400
unitat
29,60 €
PANOT 30X30 RATLLAT SENSE PULIR VERMELL
m2
12,70 €
PANOT 30X30 RATLLAT SENSE PULIR BLANC
m2
12,33 €
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GUIX SAC 20 KG
BLOC 15X20X40
BLOC 20X20X40
TOTXANA
GERO
MAHÓ 30X15
SUPERMAHÓ 50X20X4
SUPERMAHÓ 50X20X6,3
SUPERMAHÓ 50X20X7

unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat

2,57 €
0,57 €
0,71 €
0,17 €
0,18 €
0,26 €
0,43 €
0,49 €
0,51 €

(*)Preu amb el transport inclòs fins a la nau de les Brigades Municipals
Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc
raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

8 de juliol del 2019
Àngel Canosa
Fernández
Alcalde
Ajuntament de Blanes

8 de juliol del 2019
CPISR-1 C Joan Solà
Busquets
Secretari
Ajuntament de Blanes
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