INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE

RC número:
Pressupost:
Aplicació pressupostària:

Àrea origen de la despesa:
Import despesa (Euros):
Objecte del contracte:

220190002485
2019
0529 33400 60900
APLICACIO: Promoció cultural Inv Nova Béns Destinats
a Ús General
0529
18.925,84 euros
Treballs d’execució d’estructura per a la base de
l’escultura de la plaça Francesc Macià

D’acord amb el previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) i de conformitat amb el previst per l’article 31 de les Bases d’Execució del Pressupost
de l’Ajuntament del Vendrell per la tramitació de contractes menors, com a responsable de
l’àrea que origina la despesa emeto el següent informe que s’annexa al document
comptable RC de reserva de crèdit indicat.

1. Informació del contracte:
Valor estimat del contracte :

15.641,19 euros

(sense IVA)

Òrgan de contractació:

Responsable del contracte:

Termini d’execució :

Junta de Govern Local, per delegació de competències
de l’Alcalde. Competència per contractar delegada en la
Junta de Govern Local per Decret d’alcaldia de
15/07/2015.
Arquitecte, Josep Lluís Serven Pascual
DNI 39855234Y
servenp@coac.net

6 setmanes a partir de la data d’adjucació

2. Justificació de la necessitat del contracte ( article 118.1 LCSP)
L’Ajuntament del Vendrell disposa de diverses places públiques al centre històric de la vila. Una
d’elles és la plaça Francesc Macià. El maig del 2016 es va retirar l’eucaliptol de la plaça per
motius de seguretat. Es tractava d'un arbre debilitat i podia comportar la caiguda d'alguna
branca en una zona molt concorreguda i representava un perill per als vianants.
Com alternativa, per col·locar en el lloc que ocupava l’arbre, es va proposar de fer una
escultura i que fos una escultura commemorativa de l’11 de setembre, Diada Nacional de
Catalunya.

Que la Junta de Govern, celebrada el 21 de novembre de 2016, va acordar encomanar a l’Aula
Fenosiana d’escultura del Vendrell el projecte d’una escultura en commemoració de l’11 de
setembre per ubicar-la a la plaça Francesc Macià.
El fet d’ubicar una escultura en una plaça pública requereix que es faci un estudi geotècnic i es
redacti un projecte per fer la fonamentació on haurà d’acollar-se l’escultura i així garantir la
seguretat de la instal·lació.
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 11 de febrer de 2019, va
aprovar inicialment el projecte redactat per l’arquitecte Josep Lluís Serven Pascual, relatiu al
projecte bàsic i d’execució d’estructura per a la base de l’escultura a la plaça Francesc Maciá i
que ha quedat definitivament aprovat el dia 25 de març de 2019.
L’objecte del contracte són les obres de fonamentació de la base de l’escultura d’acord amb el
projecte bàsic i d’execució d’estructura per a la base de l’escultura a la plaça Francesc Macià
del Vendrell.
Les necessitats que es pretenen satisfer amb el contracte d’obra no tenen caràcter periòdic i
previsible sinó que respon a una necessitat puntual i esporàdica que és necessària per poder
col·locar l’escultura commemorativa de l’11 de setembre a la plaça Francesc Macià.
3. Justificació de l’elecció de l’adjudicatari.
Es publicarà anunci de convocatòria pública al perfil del contractant de la nostra corporació,
i s’informarà de la mateixa al Gremi Comarcal de Construcció del Baix Penedès per tal que
ho facin extensiu a les empreses que formen part del mateix.
-

Gremi Comarcal de construcció Baix Penedès
Tel. 977661094
gerencia@gestoradegremis.com

4. Justificació de que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles de contractació (article 118.3 LCSP)

FAIG CONSTAR que:
-

-

La prestació que es vol contractar compleix una funció tècnica i econòmica per si sola,
fent referència a una sola unitat funcional.
No existeix un fraccionament indegut del contracte i que no s’està alterant l’objecte del
contracte per evitar l’aplicació de les regles de contractació.
No s’ha contractat sota aquesta modalitat de contractació menor cap altra actuació amb
el mateix objecte que la present durant aquest exercici pressupostari, o que les
contractades, juntament amb la present, no superen en global l’import límit de la
contractació menor.
No existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de contractació d’actuacions
amb el mateix objecte que la present que globalment superin l’import de la contractació
menor.

5. Justificació de que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individual o conjuntament superin les quantitats recollides en l’article 118.1 (article
118.3 LCSP)
Es desconeix el nom de les empreses que poden participar, donat que es fa convocatòria
pública.

6. Forma de certificació de la prestació o recepció i forma de pagament.
La persona designada com a director d’obres tramitarà una certificació mensual, que haurà
de coincidir amb l’import de la factura que l’adjudicatari presentarà a requeriment de la
persona responsable del contracte, un cop aprovada la certificació.
Al final dels treballs, el director de les obres emetrà l’acta de recepció, el certificat final de
direcció facultativa i la certificació-liquidació de les mateixes.

7. En el cas de contractes d’obres:
-

Pressupost de les obres: 18.925,84 euros
Projecte d’obres: La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 11
de febrer de 2019, va aprovar inicialment el projecte redactat per l’arquitecte Josep
Lluís Serven Pascual, relatiu al projecte bàsic i d’execució d’estructura per a la base de
l’escultura a la plaça de Francesc Macià del Vendrell amb un pressupost de 18.925,84
euros, IVA inclòs, del pressupost de despeses de la Corporació per a l’any 2019.
Que durant el termini d’informació pública, no es va formular cap reclamació ni
al·legació, per la qual s’aprova definitivament el projecte bàsic i d’execució d’estructura
per a la base de l’escultura a la plaça de Francesc Macià del Vendrell.
El text íntegre ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia
10 d’abril de 2019 Número 2019-3208.

-

Informe de supervisió:
És necessari l’informe de supervisió ja que d’acord amb l’article 235 de la Llei de
Contractes, cal aquest informe en els projectes amb base de licitació inferior a 500.000
€ però d’obres que afectin a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

-

Director facultatiu:
Arquitecte: Josep Lluís Serven Pascual

-

Coordinador de seguretat i salut:
D'acord amb el RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció, no és necessària la figura d'un coordinador de seguretat i salut en cas
d’intervenir un únic contractista.
El Vendrell, a la data de la signatura del present document
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