AJUNTAMENT D’ALBONS
(Baix Empordà)
Plaça del Poble, 1. 17136 ALBONS.
Tel: 972.78.80.05. Fax: 972.788.526

Exp. 05/20
INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ
Procediment: Contracte menor d’obres
Assumpte/Obra: Reforma de la deixalleria municipal
Necessitats a satisfer: Executar diversos treballs de reforma de la deixalleria municipal,
per tal d’adequar-la a les actuals necessitats del servei. L’actuació ha quedat definida i
valorada en el projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte assessor municipal i
l’oferta presentada per l’empresa constructora.
Característiques del contracte.
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: execució de les obres Reforma de la deixalleria municipal
Procediment de contractació: contracte menor, tramitació ordinària
Valor estimat del contracte: 22.842,49 € més 4.796,92 € d’IVA TOTAL: 27.639,41€
Termini d’execució: 1 mes
Aplicació pressupostària: 933.622.00
Despesa plurianual: No
Proposta d’adjudicació:
Es proposa l’adjudicació de l’obra titulada Reforma de la deixalleria municipal a
l’empresa CONSTRUCCIONS ELIAS D’ALBONS SL amb NIF/CIF B17260423, per
tenir acreditada la capacitat d’obrar, l’habilitació professional per realitzar l’objecte del
contracte i haver presentat una oferta per import de 22.842,49€ més IVA.
En complimenrt de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, pel qual es trasllanen 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, justifico els següents extrems:
1.- Justificació de la no alteració de l’objecte del contracte: L’adjudicació d’aquest
contracte menor no suposa fraccionament de l’objecte del contracte i no es produeix
concatenació en ser un contracte puntual i individualitzable.
2.- Límits de l’article 118 de la LCSP: Al contractista proposat no se li ha adjudicat cap
altre contracte menor amb anterioritat amb el mateix objecte, de manera que amb el
contracte que es pretén adjudicar, la xifra és inferior a 40.000 euros.
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3.- Insuficiència de mitjans: L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics, materials ni
personals propis adequats i suficients per dur a terme l’objecte del contracte.
Albons, 30 de juny de 2020
L’Alcalde
Joan Hostench Doñabeitia

