Núm. Expedient: 2018 / 3969

Territori i Sostenibilitat – Obres i Serveis

INFORME-PROPOSTA

Identificació de l’expedient
Títol

1.- La Directora de la Biblioteca Municipal de Tordera va posar de manifest que el sistema de
climatització de la Biblioteca, tant a l’estiu com a l’hivern, no acaba de generar prou confort tèrmic
per la qual cosa no funciona adequadament i demana a la regidoria d’Obres i Serveis que efectuï
les comprovacions adients.

Carles Aulet i Salvador

2.- Els Serveis Tècnics Municipals han comprovat l’estat de la instal·lació de climatització de la
Biblioteca Municipal i han detectat anomalies en el funcionament del sistema de climatització que
els fan poc eficients energèticament i difícilment es poden reparar, per la qual cosa proposen la
substitució dels equips de producció de fred i calor i la millora del conjunt de tubs i bombes de la
instal·lació.
3.- El 9 de juliol de 2018, el departament d'Obres i Serveis va demanar els pressupostos següents:

30/07/2018 Enginyer tècnic municipal
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31/07/2018 Regidor d'Obres i Serveis

Regidoria
Núm. Expedient
Codi Classificació
Assumpte

Data
pressupost

Núm.
pressupost

Empresa

CIF

Import net

21 % IVA

Import total

09/07/2018

175

Clima &
Facilities,SL

B66649021

21.780,00 €

4.573,80 €

26.353,80 €

4.- El pressupost ofert per l'empresa CLIMA & FACILITIES, SL, amb CIF núm. B66649021, per un
import total de 26.353,80 €, impostos inclosos, és idoni i adequat a les necessitats que motiven la
contractació, atès que té capacitat d'obrar i disposa de solvència econòmica i financera i solvència
tècnica i professional per a la celebració del corresponent contracte atenent a les prestacions que
configuren l'objecte del mateix, i el qual s’adjunta com a Annex.
5.- La contractació menor s’integra dins les competències de la Corporació municipal i no té
caràcter periòdic i previsible sinó que respon a una necessitat puntual i esporàdica i per tant no
s’està fraccionant l’objecte del contracte.

Francesc Molins Triadó

Signatura 1 de 2

Contracte menor d'obres de conservació i manteniment consistent en la
substitució d’equips de climatització més eficients energèticament de la
Biblioteca Municipal
Territori i Sostenibilitat – Obres i Serveis
2018 / 3969
1-4-6-5 Contractació menor d’obres
Informe-proposta referent a un contracte menor

1/4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
Url de validació

7f45c86d3eeb426aae2684ab4fb04836001

Ajuntament https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
de Tordera

Territori i Sostenibilitat – Obres i Serveis

Núm. Expedient: 2018 / 3969

Carles Aulet i Salvador

Signatura 2 de 2

31/07/2018 Regidor d'Obres i Serveis

6.- Es dóna compliment d’allò que disposa l’article 118.3 de la LCPS atès que:
a) L’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional
necessària per a la dita contractació.
b) No s’ha alterat l’objecte del contracte per a evitar l’aplicació de les regles generals de la
contractació i el dit empresari no ha subscrit més contractes menors, d’objectes
qualitativament iguals, o quan es tracti de prestacions que constitueixin, o puguin
constituir una unitat d’execució, en allò jurídic i en allò econòmic, durant el termini d’un
any a comptar des de l’aprovació de la factura, o en el seu cas, des del moment de
l’adjudicació del contracte anterior, amb l’Ajuntament de Tordera, que individual o
conjuntament, superi la xifra assenyalada a l’article 118.1 de la LCSP, aprovada pel mateix
òrgan de contractació.
Es dóna compliment d’allò que disposa l’article 118.2 de la LCSP, que regula les particularitats dels
projectes d’obres, atès que es diposa del pressupost.
Igualment, es dóna compliment a l’article 235 de la LCSP, que regula la supervisió de projectes,
atès que l’Informe de supervisió del projecte només és preceptiu quan els treballs afecten
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
En conseqüència, s’ha donat compliment als requisits previstos en l’article 118 i concordants de la
LCPS.
Per això,
Proposo a l’Òrgan de Contractació:

Francesc Molins Triadó
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1.- Adjudicar el contracte menor següent:
Nom del contracte:
Tipus de contracte:

Objecte del contracte:

Codi CPV:
Durada del contracte:

Contracte menor d'obres de conservació i manteniment consistent en la
substitució d’equips de climatització més eficients energèticament de la
Biblioteca Municipal
Obres
Subministrament i muntatge d’una màquina refredadora modular digital
MGBL – D65WRN1 amb capacitat frigorífica de 65 kW (potència elèctrica
de consum 20,4 kW) i una capacitat calorífica de 69 kW (potència
elèctrica de consum 21,5 kW), i treballs associats detallats en el
pressupost núm. 175 de 9 de juliol de 2018, el qual s’adjunta com a
annex
45331220-4 Treballs d'instalació d'aire condicionat
6 mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació de
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Lloc de realització:
Aplicació pressupostària:
Responsable del contracte:
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Carles Aulet i Salvador
Francesc Molins Triadó

Règim de pagament:
Determinacions tècniques:

l’adjudicació del contracte
Biblioteca Municipal - C/ Joan Maragall, 6 – 08490 de Tordera
2018/0500/3321/619/01 – Millora climatització i il·luminació Biblioteca
Francesc Molins Triadó, Enginyer Tècnic Municipal de l'Ajuntament de
Tordera
Clima & Facilities, SL
B66649021
21.780,00 €
4.573,80 €
26.353,80 €
Per certificacions d’obra, prèvia conformitat del responsable del
contracte
Les especificades en el pressupost núm. 175 de data 09/07/2018

Tordera, 26 de juliol de 2018
L’enginyer tècnic municipal

Vist i plau,
El regidor delegat d'Obres i Serveis

Francesc Molins Triadó

Carles Aulet Salvador

30/07/2018 Enginyer tècnic municipal
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Empresa adjudicatària:
CIF empresa adjudicatària:
Import net:
IVA al 21 %:
Import total adjudicat:
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