Ajuntament de Campdevànol
Expedient núm.: 606/2020
Resolució de l’Alcaldia
Procediment: Contractacions
Assumpte: Obres de millora i remodelació de les sales de l'antic Molí Gros per acollir
un centre museogràfic transfronterer Pyrfer al municipi de Campdevànol
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

SEGON. Per resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0478 de data 20/11/2020 es va aprovar
definitivament el projecte tècnic «Projecte constructiu de millora i remodelació de les
sales de l’antic Molí Gros per acollir un Centre Museogràfic Transfronterer PYRFER al
municipi de Campdevànol» amb un pressupost d’execució per contracte de 30.379,03
euros (IVA inclòs).

DECRET

PRIMER. Vista la necessitat de l’Ajuntament de Campdevànol de portar a terme les
accions vinculades al Projecte PYRFER EFA 150/16 POCTEFA 2014-2020Programa
Interreg V-A España-Francia-Andorra (Els Pirineus del Ferro), del qual és beneficiari,
mitjançant la contractació de les obres d'adaptació dels espais de la planta baixa de
l'edifici del Molí Gros per a la seva reconversió en un Ecomuseu (Centre transfronterer
PYRFER), i punt d'informació i desenvolupament turístic relacionat amb la cultura del
ferro i l'aigua, com a punt de referència pioner al país en aquesta matèria i que serveixi
de punt de connexió per al futur desenvolupament d'accions i projectes conjunts amb
altres països relacionats amb la cultura del ferro i de l'aigua.

Número: 2020-0511 Data: 12/12/2020

ANTECEDENTS

QUART. Existeix crèdit suficient i adequat per a la realització de la despesa objecte
del contracte en l’aplicació pressupostària 2020.1.439.62700.
CINQUÈ. A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Obres de millora i remodelació de les sales de l'antic Molí Gros per acollir un centre museogràfic
transfronterer Pyrfer al municipi de Campdevànol
Procediment: contracte menor

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV:
45300000-0 Treballs d’instal·lació en
edifici
45300000-0 Treballs d’instal·lació en
edifici
44230000-1 Treballs de fusteria per a la
construcció

Accepta
renovació:
No

Tipus de contracte: obres

Revisió de preus / fórmula: Accepta variants:
No
No

Pressuposto base de licitació: 25.106,64 € Impostos: 21%

Total: 30.379,03 €

Valor estimat contracte: 25.106,64 €

Total: 30.379,03 €

Impostos: 21%
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TERCER. Els Serveis Tècnics municipals han informat en relació a la necessitat de
portar a terme la contractació i justificant la no divisió en lots.

Ajuntament de Campdevànol

Durada execució: 3 mesos
Garantia provisional: No

Durada màxima: 3 mesos
Garantia definitiva: No

Garantia complementària: No

SISÈ. Consten a l’expedient les ofertes presentades següents:

 Els articles 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3, 151.3, 153.2 i les Disposicions addicionals
segona, tercera i quinzena 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.
 L'article 72 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
RESOLUCIÓ
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en 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:
PRIMER. Aprovar la contractació de les obres de millora i remodelació de les sales de
l’antic Molí Gros per acollir un Centre Museogràfic Transfronterer PYRFER al municipi
de Campdevànol, mitjançant un contracte menor, a favor de l’empresa EXCAVACIONS
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÈS, S.L., per un import de vint-i-tres mil trescents onze euros amb cinquanta-un cèntims (23.311,51 €), més quatre mil vuit-cents
noranta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims (4.895,42 €) corresponents al 21 %
d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020.1.439.62700, entenent acreditada
la necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en la seva redacció
donada per la Disposició Final 1, apartat primer del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de
febrer, d’acord amb els antecedents i l’informe incorporats al present expedient.
SEGON. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament si escau.

DECRET

FONAMENTS DE DRET
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SETÈ. L’òrgan de contractació ha justificat la no alteració de l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i el compliment dels límits de
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Número: 2020-0511 Data: 12/12/2020

 GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, S.L., per import de 23.600,24 euros, més
4.956,05 euros corresponents al 21% d’IVA.
 EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÈS, S.L., per un import de
23.311,51 euros, més 4.895,42 euros corresponents al 21 % d’IVA.
 JORDI ROSET PADULLES, per import de 24.950,00 euros, més 5.239,50 euros
corresponents al 21% d’IVA.

Ajuntament de Campdevànol

TERCER. Disposar el nomenament del senyor Frederic Perers Montfort, dissenyador
museògraf, en la Direcció Facultativa del contracte de les obres de millora i
remodelació de les sales de l’antic Molí Gros per acollir un Centre Museogràfic
Transfronterer PYRFER al municipi de Campdevànol.
QUART. Disposar el nomenament de la senyora Cristina Ramisa Puigdomènech,
arquitecte tècnica municipal de l’Ajuntament de Campdevànol, com a responsable de
la supervisió de l’execució del contracte, de conformitat al que disposa l’article 62.1 de
la LCSP.

L’alcaldessa
Dolors Costa Martínez

DECRET

Així ho decreto i signo a Campdevànol, data de la signatura electrònica.
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SISÈ. 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.

Número: 2020-0511 Data: 12/12/2020

CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari i a la resta de contractistes que han
presentat oferta en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la
Resolució.

