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N O T I F I C A C I Ó:
Per la present us faig avinent que l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament amb data 10 de
juny de 2020 ha dictat la següent resolució que transcrit literalment diu:
“DECRET ALCALDIA
Per decret d’alcaldia número 2020/117 de data 27 de maig de 2020, s’aprovava la
licitació del contracte menor d’Obres d’Arranjament de Camins Rurals del Pla de
Prevenció d’Incendis 2020 mitjançant la publicació, en un termini de 10 dies naturals, al
Perfil de Contractant per la presentació de les ofertes amb sobre digital.
Pel mateix decret s’autoritzava la despesa de 26.402,37 euros (VINT-I-SIS MIL
QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO), IVA inclòs.
En virtut del que prescriuen els articles 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, aquest contracte s’ha qualificat de contracte menor.
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 més IVA, quan es tracti de contractes d'obres, o a
15.000 euros més IVA, 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,
Atès que en data 6 de juny s’acabava el termini per presentar ofertes del contracte
menor d’Obres d’Arranjament de Camins Rurals del Pla de Prevenció d’Incendis 2020.
Atès que per decret d’alcaldia és feia anunci, al perfil del contractant, d'obertura no
públic de la licitació, el dimecres dia 10 a les 9 hores del matí.
Vist que havent estat publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Lluçà, al tauler oficial d’edictes de la Corporació i al de la pàgina web
municipal (www.lluca.cat), es varen presentar proposicions per a prendre part en la
licitació per les empreses següents:


EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL
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GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A.
GRAVES I EXCAVACIONS J.PLA, SL
PASQUINA, SA

Atès que en data 10 de juny s’han valorat les ofertes presentades; essent el resultat el
següent:
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL
GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A.
GRAVES I EXCAVACIONS J.PLA, SL
PASQUINA, SA

Proposta en Tones de més grava del 2
160 tones
180 tones
160 tones
150 tones

Atès que a la mateixa data, 10 de juny s’ha proposar l’adjudicació a l’empresa GRAVES
I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A, ja que va presentar l’oferta més avantatjosa per
als interessos municipals, després de valorar i ponderar els criteris establerts en el plec
de clàusules amb les proposicions presentades.
Atesa la clàusula 26 del plec de clàusules administratives particulars, ...\\ ... El
contractista haurà de presentar l’avaluació de Riscos de l’obra. L’Avaluació de Riscos de l’obra
haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres
de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració.
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, el contractista
presentarà l’Avaluació de riscos a l’Alcalde, que serà informat en el termini de cinc dies
naturals sobre la procedència de la seva aprovació...\\...
Vist el que disposa l’article 21.1 o) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local i l’article 53.1 o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor d’Obres d’Arranjament de Camins Rurals del
Pla de Prevenció d’Incendis 2020 a GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A.
(NIF. A-58086026), de 21.820,14 euros (VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VINT EUROS
AMB CATORZE CÈNTIMS D’EURO), al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit
per valor de 4.582,23 euros (QUATRE MIL CINC CENTS VUITANTA DOS EUROS
AMB VINT-I-TRES), la qual cosa suposa un total de 26.402,37 euros (VINT-I-SIS MIL
QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO)
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SEGON.- Requerir a l'adjudicatari la formalització del contracte, firmant aquesta
resolució, en un termini de 2 dies hàbils següents a comptar des de la data de la
notificació de l'adjudicació.
TERCER.- Requerir a l'adjudicatari perquè presenti en el termini de 15 dies naturals, a
comptar a partir de la data de la notificació de la adjudicació, l’avaluació de riscos de
l’obra.
QUART.- Notificar aquesta resolució a les empreses.
CINQUÉ.- Notificar aquesta resolució a la Direcció Facultativa de l’obra, Sr. Jordi Ruiz
Plazas, enginyer del territori de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
SISÉ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant (www.lluca.cat).
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
La Secretària,
Document signat electrònicament,
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