Exp.1403-1133-2019
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE REDACCIÓ D’UNPLA DE MANTENIMENT DE LES
LLERES

DECRET
Aquest Ajuntament creu necessari procedir a la contractació del treball de
redacció del projecte per a la renovació de l’enllumenat del camp de futbol
municipal, per la qual cosa s’ha demanat pressupost de l’empresa MIATEC
INNOVA SL, empresa especialitzada en la matèria, què ha ofertat aquestes
tasques per un import de 8.034,40- € iva inclòs.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement l’oferta presentada,
motivant la necessitat del contracte i indicant que no s’està alterant
l’objecte del contracte per evitar les regles generals de contractació, i que
durant el darrer any aquest contractista no ha subscrit més contractes
menors amb aquest ajuntament d’import superior a 15.000,- €.
Per a la contractació d’aquests treballs l’Ajuntament es pot acollir a la figura
de contracte menor, tal i com preveu l’art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del sector públic (en endavant LCSP), en tractar-se
de serveis el cost dels quals no supera 15.000-euros anyals, essent suficient
en aquest cas per a la seva tramitació l’aprovació de la despesa, el
pressupost de l’actuació i la incorporació de la factura a l’expedient.
Per l’exposat, i en ús de les facultats que tinc conferides per l’art. 21.1 del
Text refós de la Llei reguladora de bases de règim Local, en relació amb
l’art. 53 de la Llei 2/2003 Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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ALCALDESSA

RESOLC
Primer.- ADJUDICAR a MIATEC INNOVA SL els treballs de REDACCIÓ DEL
PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL pel preu màxim de VUIT MIL TRENTA-QUATRE AMB QUARANTA
EUROS – 8.034,40-euros iva inclòs (6.640-€ import base + 1.394,40-€ 21%
IVA)
Segon.- S’haurà de presentar el certificat conforme l’empresa està al
corrent amb la seguretat social i amb l’agència tributària en un termini
màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució.
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Tercer.- Els treballs es realitzaran en un termini de màxim d’1 MES, a
comptar des de la recepció de la present resolució
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Quart.- En cas que el projecte redactat requereixi la subsanació de defectes,
insuficiències tècniques, errades materials, omissions o infraccions de
preceptes legals que li siguin imputables, l’ajuntament requerirà a
l’adjudicatari l’execució de les esmenes corresponents en el termini que es
cregui oportú i que no podrà excedir de 10 dies. En cas d’incompliment es
procedirà d’acord amb l’indicat a l’art. 314 de la LCSP.
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa, amb càrrec a la partida 15 1501 22706
de l’Estat de Despeses del pressupost únic.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i al departament
d’intervenció.

M. Mercè Esteve Pi
L’Alcaldesa
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Begues, en data de signatura electrònica.
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