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C.Rourets, 1 Sta.Eulàlia de Puig-oriol
08514 Lluçà
Tel. 938554062
llusa@diba.cat

Departament: Secretaria-Intervenció
Tema: Contracte Menor de Serveis de Redacció de les Memòries Valorades del
PUOSC 2020-2024
Expedient: 136/2019

Fets
Per Decret d’Alcaldia de 3 de novembre de 2019 es va licitar el Contracte Menor del
Servei de Redacció de les Memòries Valorades del PUOSC 2020-2024
En data d’avui s’han realitzat l’obertura de les ofertes presentades en acte públic, amb
el següent resultat:
Lot 1: Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP).
Licitador
Preu
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
385
PIÑOL SANJAUME, SL
425
MARC VALLÈS COROMINA
440
EDDAB arquitectura SLP
450
Jonatan Domènech Arboleda
490
Lot 2: Estació Depuradora d’aigües Residuals. (EDAR).
Licitador
Preu
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
385
PIÑOL SANJAUME, SL
425
MARC VALLÈS COROMINA
440
EDDAB arquitectura SLP
450
Jonatan Domènech Arboleda
490
Lot 3:Instal·lació de Plaques Solars Fotovoltaiques a l’Escola
Licitador
Preu
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
385
MARC VALLÈS COROMINA
440
EDDAB arquitectura SLP
450
Jonatan Domènech Arboleda
490
Lot 4: Centre d’Estudis “Espai Transhumància”.
Licitador
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
PIÑOL SANJAUME, SL
MARC VALLÈS COROMINA
EDDAB arquitectura SLP
Jonatan Domènech Arboleda

Preu
425
425
440
450
490

Lot 5: Forjat del 1r Pis del Magatzem Municipal
Licitador
ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP
PIÑOL SANJAUME, SL
MARC VALLÈS COROMINA

Preu
425
425
440
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EDDAB arquitectura SLP
Jonatan Domènech Arboleda

450
490
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Vista la proposta d’adjudicació que m’eleva la Mesa de Contractació,
Considerant que els contractes menors poden adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional necessària
per realitzar la prestació,
Atès que es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 40.000
euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti d'altres
contractes,
Considerant que els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any
ni ser objecte de pròrroga,
Considerant que la tramitació de l'expedient dels contractes menors només exigeix
l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, així com
demanar tres ofertes, com a mínim i formalitzar el contracte quan l’import de l’adjudicació
sigui superior a tres mil Euros, IVA inclòs.
Considerant nogensmenys el que s’acaba d’exposar, que en aquest cas s’ha estimat
més apropiat de licitar el contracte projectat, per respecte als principis de llibertat d'accés
a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat
de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització dels
fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis
mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda
de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.
Considerant que s’estimen com a ofertes més avantatjoses pel que fa als Lots 1, 2, 4
i 5 les formulades per l’empresa PIÑOL SANJAUME, SL per considerar que baldament
figuri en segon lloc en l’ordre de baixes, ha presentat un equip professional més complet
i qualificat i acreditat un grau d’experiència superior al de l’empresa ENGINYERIA
PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP que ha fet l’oferta més barata en relació als
dos primers i una oferta equivalent a la resta; i pel que fa al Lot número 3 la presentada
per l’empresa ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP, tant pel fet de
ser la més barata com per la idoneïtat dels tècnics proposats per redactar un Projecte de
les característiques inherents a aquest Lot.
Considerant que l’Ajuntament disposa de crèdit pressupostari adequat i suficient a la
Partida “209200022706 Estudis i Treballs Tècnics” del Pressupost Municipal corrent,

Fonaments de Dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen 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.
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Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència, en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,

Decreta
Primer. ADJUDICAR el Contracte Menor de Serveis de Redacció de les Memòries
Valorades del PUOSC 2020-2024 als següents licitadors:
1r. Lots 1, 2, 4 i 5: PIÑOL SANJAUME, SL.
2n. Lot 3: ENGINYERIA PROJECTES INDUSTRIALS GIRONA, SLP.
Segon. APROVAR simultàniament la despesa corresponent amb càrrec a la partida
pressupostària 209200022706 del Pressupost Municipal corrent.
Tercer. REQUERIR els adjudicataris per tal que presentin la Memòria Valorada
adjudicada per tot abans de les 15:00 hores dia 13 de novembre de 2019, conforme
a l’establert al Plec de Clàusules de la convocatòria, amb advertiment de resolució
del contracte i de reclamació dels danys i perjudicis causats a la Corporació, en cas
d’incompliment.
Quart. NOTIFICAR el Decret adoptat als interessats, amb la indicació que exhaureix la
via administrativa, essent susceptible dels següents recursos:
1r. Recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar de la data de recepció de la
notificació.
2n. Recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Lluçà dins el mateix termini.
3r. Qualsevol altre recurs que l’afectat consideri oportú.
L’Alcaldessa, Eva Boixadé i Calm
En dono fe, el Secretari circumstancial, Miquel Colom i Canal
Signat electrònicament.
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