CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

205/2021

La junta de govern local

27/07/2021

JAUME MIRO HERMS EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A
LA REPARACIÓ DE LES CANALS DE L’ESPAI ANLA (EXPT. 205/2021).
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 20 de juliol de 2021, l’arquitecte tècnic municipal, Sílvia Obiols Castella, ha emès
un informe-proposta amb el contingut literal següent:

“Antecedents:
En data 5 de juliol de 2021, s’ha publicat la licitació del contracte menor d’obres amb
publicitat per a les obres de reparació de les canals de l’Espai ANLA de Castellterçol, per
un import de 12.538,85# que afegint-hi l’IVA, ascendeix a 15.172,01#, en el que el termini
de presentació d’ofertes finalitzava el 15 de juliol de 2021.

·
JORDI ROSET PADULLÉS presenta una oferta de 10.828,00#, que afegint-hi el 21% d’
IVA, ascendeix a 13.101,88#.
·
FOLCH, S.A. presenta una oferta de 11.475,55#, que afegint-hi el 21% d’IVA,
ascendeix a 13.885,42#.
·
NOHIPLOU, S.L. presenta una oferta de 12.109,50#, que afegint-hi el 21% d’IVA,
ascendeix a 14.652,50#.

Fonaments de dret:
Article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació amb les especialitats dels contractes
menors; i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera del mateix text legal pel que fa a
les normes específiques de contractació dels Ens Locals.
Informo:
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Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, se n’han rebut tres i són les següents:

Primer.- Segons consta al Document Descriptiu del Contracte de la licitació es qualificarà
una oferta amb valors anormals o desproporcionats si s’allunya respecte la mitjana de les
ofertes econòmiques amb un diferencial de 10 punts percentuals per sota la mitjana de les
ofertes econòmiques. El percentatge de desviació respecte la mitjana de les ofertes
presentades es resumeix en el següent quadre:

Mitjana ofertes i diferències percentuals

Empresa

Import
sense

Diferència percentual respecte la
mitjana de les ofertes econòmiques

IVA (#)
JORDI ROSET PADULLÉS

10.828,00

-5,60

FOLCH, S.A.

11.475,55

+0,04

NOHIPLOU, S.L.

12.109,50

+5,57

Mitjana de les ofertes

11.471,02

Segon.- Que les ofertes presentades no presenten valors anormals o desproporcionats

Un cop revisades les ofertes presentades i per tot l’exposat es proposa i s’informa
favorablement, l’adjudicació del contracte menor per a les obres de reparació de les canals
de l’Espai ANLA de Castellterçol, a l’empresa JORDI ROSET PADULLÉS, i que ascendeix
a 13.101,88# IVA inclòs (TRETZE-MIL CENT UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS).
És quan crec que és el meu deure informar, en la data que consta a la signatura.”
Figura a l’expedient la corresponent reserva de crèdit en el pressupost de la Corporació, a
càrrec de la partida 2021/920.21200.
A la vista del previst al Decret de l’Alcaldia 230/2019, de data 18 de juny del 2019, de
delegació de facultats en la Junta de Govern Local, el regidor delegat de l’Àrea de Territori,
Marc Romero Puente ha elevat a la Junta de Govern Local la següent proposta d'acord.
Sotmès l'assumpte a votació, per unanimitat dels assitents, s'acorda:
Primer.- Adjudicar a JORDI ROSET PADULLÉS, amb NIF 77746079F, el contracte menor
per a les obres de reparació de les canals de l’Espai ANLA, per un import de 13.101,88
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Proposo:

euros (tretze mil cent un euros amb vuitanta-vuit cèntims) IVA inclòs, d’acord amb les
condicions establertes a la seva oferta.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, i fer-lo públic d’acord amb la normativa en
matèria de publicitat dels contractes administratius i de transparència.
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