DECRET D’ALCALDIA 21/2021
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL CONTRACTE DE REFORMA DE L’ANTIC CEMENTIRI DE
PELAGALLS AMB ARRNJAMENT D’UN MUR D’ESCOLLERA
ANTECEDENTS DE FET.1.—Per Decret d’Alcaldia 10/2021 es va acordar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del
d’arranjament del cementiri de Pelagalls i es va acordar la seva publicació al perfil.
2.- El dia 5 de març de 2021 es va constituir la mesa de contractació per a l’obertura del sobre A i B. Havent-se
establert com a data límit per a la presentació de la documentació el dia 26 de febrer de 2021, s’han presentat,
segons certificació lliurada al respecte la qual s’adjunta a l’expedient, i confrontada amb la documentació que té
la Mesa de Contractació.
Es procedeix a l’obertura del SOBRE NÚMERO A (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA) per l’ordre de
proposicions presentades i diligenciades i després es procedeix a l’obertura del SOBRE ”B” (PROPOSICIÓ
ECONÒMICA.
Les ofertes han estat les següents:
EMPRESA

NIF

OFERTA ECONÒMICA

1

B.BIOSCA, SL

B25250598

17.650,67 +3.706,64

2

EXCAVACIONS GASSÓ, SL

B55735427

21.423,60 + 4.498,96

3

NIXIN CONS, SL

B25478603

22.247,46 +4.671,97 €

4

OBRES FEBIAL,SL

B-65568172

22.197,46+4.661,47

Tenint en compte que l’empresa que ha presentat la millor oferta és l’empresa B.BIOSCA, SL, es proposa la
contractació de les obres a l’Empresa B.BIOSCA, SL.
2.- FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposen els articles 16, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el contracte a subscriure es considera un contracte
menor i per tant la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la
factura corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RLCAP), i que complementa les bases d’execució del pressupost (BEP).
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Per tot això, en exercici de les meves competències que m’han sigut conferides en virtut de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local ,
HE RESOL:
PRIMER. ADJUDICAR el contracte menor d’obres consistent en l’arranjament del cementiri de Pelagalls a
l’empresa B. Biosca, per un import de DISSTET MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS, (17.650,67 €) més TRES MIL SET CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
(3.706,64 €) corresponents al 21% d’IVA.
SEGON.—ADJUDICAR les obres complementàries de 8 metres més de mur per 4,5 metres d’alçada per un
import total de 4.682 € (IVA inclòs).
TERCER.-. El contracte s’executarà conforme a les següents condicions
-TERMINI D’ EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: Serà de 3 mesos i començarà a comptar a partir del dia de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig
-ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ: Es detallen a la memòria valorada que consta a
l’expedient.
-DRETS: -OBLIGACIONS: • El contractista adjudicatari elaborarà una avaluació de riscos o Pla de seguretat i
salut, el qual se sotmetrà a l’aprovació per part de l’Ajuntament.
• El contractista tancarà i protegirà tota la zona d’obra per minimitzar la pols i la seguretat a tercers, utilitzarà
eines que minimitzin la formació de pols.
• El contractista adjudicatari entregarà el Pla d’obres per fases senceres en el que pugui afectar lo mínim
l’activitat existent.
• El contractista estarà obligat a col·locar els senyals i tanques de seguretat que la D.F cregui necessari per
mantenir la zona de influència de les obres amb totes les mesures de seguretat de l’obra i a tercers.
LLOC DE LA PRESTACIÓ: El lloc on es farà l’obra ÉS EL CEMENTIRI DE PELAGALLS.
-TERMINI DE GARANTIA: El termini de garantia serà d’1 any a comptar des de l’acta de recepció de l’obra.
QUART.- NOMENAR com a responsable del contracte al Sr. Ramon Bergé Mediavilla.
CINQUÈ.- La factura, que constituirà document contractual al tractar-se d’un contracte menor, haurà de
contenir, d’acord amb allò que disposa l’art. 72 del RLCAP les dades següents:
Ø Número, i en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures serà correlativa Ø Nom i cognom o denominació
social, número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor. Ø Descripció de l’objecte del contracte, amb
expressió del servei a que vagi destinat. Ø Preu del contracte. Ø Lloc i data de la seva emissió. Ø Signatura del
funcionari que acrediti la recepció. (A complimentar per l’Ajuntament)
Sisè.- 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.
SETÈ.-.- NOTIFICAR aquest acord a tos els licitadors.
Plans de Sió, 22 de març de 2021
L’alcalde, Xavier Pintó Serra
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