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INFORME TÈCNIC
Identificació de l’expedient
Títol

Marçal Vilajeliu Tresserras

1.- La regidoria delegada de Recursos Humans posa de manifest la necessitat de celebrar un
contracte menor de subministrament consistent en l’adquisició, instal·lació i certificació de
línies de vida per a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament. Amb aquesta adquisició donem
resposta a les normes establertes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals RD 31/1995 i RD
2177/2004 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball en matèria de treballs en alçada. L’Ajuntament de Tordera no disposa d’aquests mitjans
fixes ni materials propis adequats i suficients per dur a terme els treballs objectes del contracte,
amb la seguretat que requereix els treballs en alçada i que són necessaris per a satisfer les
necessitats d’aquesta Administració quan fan tasques de manteniment a l’edifici de
l’Ajuntament. ( S’adjunta informe del tècnic del Servei de Prevenció de Quironprevención).
2.- El 8 de maig de 2018, la regidoria delegada de Recursos Humans va demanar els
pressupostos següents:
Data
pressupost
14/06/2018

Núm.
pressupost
INST180113

Import net

21 % IVA

Import total

SECURMAN, SL

B63879829

5.912,80 €

1.241,69 €

7.154,49 €
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Codi Segur de Validació
Metadades

CIF

4.- 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.

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

Empresa

3.- El pressupost ofert per l’empresa SECURMAN, SL amb CIF núm. B63879829, per un import
total de 7.154,49 €, impostos inclosos, és idoni i adequat a les necessitats que motiven la
contractació, atès que té capacitat d'obrar i compta amb la corresponent habilitació
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.

Enric Navalpotro Gonzalez

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Cap de Recursos Humans RRHH

Signatura 2 de 2

17/07/2018 Titular Àrea General de Règim
Interior
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5.- 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.
En conseqüència, s’ha donat compliment als requisits previstos en l’article 118 i concordants de
la LCSP.
Per això,
Proposo a l’Òrgan de Contractació:
1.- Adjudicar el contracte menor següent:
Nom del contracte:
Tipus de contracte:

Objecte del contracte:

Sistema anti caigudes format per 2
línies de vida de 6 m i 13 m
Carro/Transfasterner "Premium"
Retràctil 9 m
Total net
Codi CPV:

Enric Navalpotro Gonzalez

Signatura 1 de 2

Durada del contracte:
Lloc de realització:

4.929,94 €
674,93 €
307,93 €
5.912,80 €

35113000-9 Equip de seguretat
Entrega dels béns dins el termini de 3 setmanes a comptar de l'endemà
de la notificació de l'adjudicació
Edifici Ajuntament de Tordera - Plaça de l'Esglèsia, 2
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

07b08ab51188418f92274f7cb40d40f8001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Informe -

Metadades

Contracte menor de subministraments consistent en l’adquisició,
instal·lació i certificació de línies de vida per a la coberta de l’edifici de
l’Ajuntament
Subministrament – Subtipus: - Adquisició
Instal·lació de dues línies de vida a l'edifici de l'Ajuntament col·locades
una a la coberta superior de 13 metres de longitud i dissenyat per a dues
persones, i la segona a la coberta inferior i terrassa intermitja de l'edifici
de 6 metres de longitud.
També és objecte del contracte l’adquisició d’un carro/transfasterner
model “Premium” i un retràctil de 9 metres.
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Aplicació pressupostària:

Signatura 2 de 2

Marçal Vilajeliu Tresserras
Enric Navalpotro Gonzalez

Empresa adjudicatària:
CIF empresa adjudicatària:
Import net:
IVA al 21 %:
Import total adjudicat:
Règim de pagament:
Determinacions tècniques:

Tordera, 11 de juliol de 2018

El responsable de Recursos Humans

Vist i plau,
El regidor delegat de Hisenda, Recursos
Humans i Oficina d’Atenció al Ciutadà

Enric Navalpotro Gonzàlez

Marçal Vilajeliu Tresserras

11/07/2018 Cap de Recursos Humans RRHH
Signatura 1 de 2

17/07/2018 Titular Àrea General de Règim
Interior

Responsable del contracte:

2018/0600/920/16009/01 Assistència Sanitària Personal i Prevenció de
Riscos
Enric Navalpotro González, responsable departament de Recursos
Humans
SECURMAN, SL
B63879829
5.912,80 €
1.241,69 €
7.154,49 €
Pagament una vegada instal·lat el material i acceptat per l'Ajuntament
Garantia mínim d’1 any o superior, d’acord amb el fabricant i
especificades al pressupost de data 14/06/2018, núm. INST180113, que
s'adjunta com a Annex
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

07b08ab51188418f92274f7cb40d40f8001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Classificador:Informe -

Metadades

