Ajuntament de Campdevànol
Expedient núm.: 650/2020
Resolució de l’Alcaldia
Procediment: Contractacions
Assumpte: Obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Cristòfol de
Campdevànol

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

SEGON. Per resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0467, de data 16 de novembre de
2020, es va aprovar inicialment el projecte executiu Rehabilitació campanar. Actuació
prèvia urgent església Sant Cristòfol, redactat per l’arquitecte municipal senyor Miquel
Flores Salgado, per encàrrec d’aquest Ajuntament, i amb un import d’execució per
contracta de trenta-tres mil vuit-cents noranta-quatre euros amb seixanta-quatre
cèntims (33.894'64 €), més set mil cent disset euros amb vuitanta-set cèntims
(7.117,87 €), corresponent al 21% d’IVA.

DECRET

PRIMER. En la memòria justificativa emesa per l’òrgan de contractació en data 4 de
desembre de 2020, que consta a l’expedient, s’ha justificat la necessitat de garantir la
seguretat dels visitants de la instal·lació del cementiri municipal, així com de restituir
de la forma més fidedigna els trets originals del campanar de l’església de Sant
Cristòfol de Campdevànol, mitjançant les tasques de consolidació i rehabilitació
necessàries.

Número: 2021-0033 Data: 19/01/2021

ANTECEDENTS DE FET

QUART. S’ha emès informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit suficient i
adequat per a la realització de la despesa objecte del contracte i el percentatge sobre
els recursos ordinaris del pressupost municipal per a l’any 2019.
CINQUÈ. Consta a l’expedient informe de Secretaria sobre la legislació i el
procediment legal a seguir en la tramitació de la licitació.
SISÈ. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Obres de rehabilitació del campanar de l’església de Sant Cristòfol de Campdevànol
Procediment: Obert simplificat abreujat

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV:
45212350-4 Edificis d’interès històric o
aqruitectònic
45111100-9 Treballs d’enderroc
45261000-4 Treballs de construcció de
cobertes i estructures de tancament (i treballs
connexos)

Revisió de preus: No

Tipus de contracte: Obres
Accepta variants: No
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TERCER. Els Serveis Tècnics municipals han informat justificant la no divisió en lots
de l’objecte del contracte.

Ajuntament de Campdevànol

45262100-2 Treballs de bastides
45262500-6 Treballa de maçoneria i paleteria
45262690-4 Restauració d’edificis degradats
Pressupost base de licitació: 33.894,64 €

Impostos: 21%

Total: 41.012,51 €

Valor estimat del contracte: 33.894,64 €

Impostos: 21%

Total: 41.012,51 €

Termini d’execució: 2

Durada màxima: 2 mesos

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: No

Garantia complementària: No

Empresa
MOIRAS SERVIOBRA, S.L .
OBRES FEBIAL, S.L.
NIXIN CONS, S.L.

VUITÈ. En data 4/01/2021, la Unitat tècnica de valoració ha emès informe de valoració
de les proposicions presentades, d'acord amb les fórmules establertes en la clàusula
12 del plec de clàusules administratives particulars, amb la classificació resultant
següent:
Licitador

Puntuació
Criteri 1

Puntuació
Criteri 2

Puntuació
Criteri 3

Total Puntuació

NIXIN CONS, S.L.
OBRES FEBIAL, S.L.
MOIRAS SERVIOBRA, S.L .

60.00 punts
59,67 punts
57,15 punts

15,00 punts
15,00 punts
10,00 punts

25,00 punts
25,00 punts
25,00 punts

100,00 punts
99,67 punts
92,15 punts

NOVÈ. S’ha procedit a la verificació del compliment dels requisits previs
indispensables, que consten al Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), per
poder participar amb licitacions d’obres de les administracions públiques, i s’ha
constatat que les empreses NIXIN CONS, S.L. i OBRES FEBIAL, S.L., no disposen de
certificat vigent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre el compliment de
les obligacions tributàries.
DESÈ. En data 04/01/2021 i 12/01/2021 s’ha requerit a les empreses NIXIN CONS,
S.L., i OBRES FEBIAL, S.L., respectivament, d’acord amb la clàusula 15 del Plec del
clàusules administratives particulars, per tal que en el termini de 3 dies hàbils,
presentessin el certificat actualitzat de l’AEAT en relació al compliment de les
obligacions tributaries, amb l’advertiment que la no presentació en el termini atorgat
seria motiu d’exclusió del present procediment de contractació.
ONZÈ. No consta que les empreses requerides hagin presentat la documentació
sol·licitada en els terminis atorgats a l’efecte.
DESÈ. S’ha comprovat i així consta a l’expedient, que l’empresa classificada en
tercera posició, MOIRAS SERVIOBRA, S.L., està degudament inscrita al Registre
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NIF
B67390369
B65568172
B25478603

DECRET

Registre d'Entrada
2020-E-RC-1440
2020-E-RC-1472
2020-E-RC-1473

Número: 2021-0033 Data: 19/01/2021

SETÈ. Durant el termini de deu dies a comptar des del 10/12/2020, data de publicació
de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, s'han presentat dintre del termini i en
la forma escaient les següents proposicions:

Ajuntament de Campdevànol
d’empreses licitadores i no està incursa en cap prohibició per contractar.
FONAMENTS DE DRET

En la clàusula 15 del PCAP consta que el licitador proposat com a adjudicatari restarà
eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.
Únicament se’ls hi sol·licitarà la documentació detallada anteriorment en els casos en
què la documentació no estigui actualitzada en el Registre de Licitadors.
2.- La clàusula 16 del PCAP determina que la resolució d’adjudicació del contracte es
notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de
l’entitat.

DECRET

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida. El fet de no aportar aquesta documentació en el termini
requerit o quan la documentació aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots
els requisits de capacitat serà motiu d’exclusió del procediment de contractació.
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1.- La clàusula 8.1. del Plec de clàusules administratives particulars estableix que
podran contractar amb l’Ajuntament de Campdevànol les persones físiques o
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb
el que estableix l’article 65 de la LCSP, que no estiguin incloses en cap de les
prohibicions de contractar que es recullen a l’article 71 de la referida Llei. Els requisits
de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en
el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i formalització del contracte.

4.- D’acord amb la clàusula 20 del PCAP, la formalització del contracte s’entendrà
efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del proposat contractista,
que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la
remissió de la notificació de l’adjudicació, de conformitat amb el que disposa l’article
159.6.g) de la LCSP.
5.- D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la LCSP, aquest
contracte és competència de l’Alcaldia, atès que el seu valor estimat és inferior al 10%
del recursos ordinaris del pressupost.
RESOLUCIÓ
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe-proposta de Secretaria, i
de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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, RESOLC:
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3.- De conformitat amb la clàusula 19 del PCAP, no s’exigeix la prestació de garantia
definitiva, de conformitat amb el que disposa l’article 159.6.f) de la LCSP.

Ajuntament de Campdevànol

PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres de rehabilitació del campanar de
l’església de Sant Cristòfol de Campdevànol, en les condicions que figuren en la seva
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a l’empresa MOIRAS SERVIOBRA, S.L., pel preu de trentatres mil noranta euros amb cinquanta-sis cèntims (33.090,56 €), més sis mil nou-cents
quaranta-nou euros amb un cèntim (6.949,01 €), corresponents al 21% d’IVA, i amb les
millores que consten a la seva oferta, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2021.6.333.63205, entenent acreditada la necessitat de la despesa d’acord amb els
antecedents i l’informe incorporats al present expedient.

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SETÈ. Notificar a MOIRAS SERVIOBRA, S.L., adjudicatari del contracte, la present
resolució amb l’advertiment que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Així ho decreto i signo a Campdevànol, data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa
Dolors Costa Martínez

En dono fe
El secretari interventor
Ignasi Tous Giménez

DECRET

CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a l’arquitecte municipal senyor
Miquel Flores Salgado.
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TERCER. Donar compte de la present resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
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SEGON. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.

