Ajuntament de Campdevànol
Expedient núm.: 592/2020
Resolució de l’Alcaldia
Procediment: Contractacions
Assumpte: contracte menor obres restauració i
infraestructures públiques ocasionats pel temporal Glòria

reparació

desperfectes

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Fets

Segon. Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, adoptat en la
sessió Ordinària de 20 d'octubre de 2020, pel qual es modifiquen els imports de la
despesa a justificar de l’Annex I del punt quart de l’acord de la Junta de Govern de
data 8 de setembre de 2020, amb el detall següent:
NIF

Expedient

Subvenció

Campdevànol

P1704000G

2020/7367

10.951,40 €

Import
a justificar
13.689,25 €

Subvenció/import
a justificar
80,00%

Tercer. Vista la necessitat de l’Ajuntament de Campdevànol de contractar les obres de
restauració i reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal Glòria a les
infraestructures públiques del municipi de Campdevànol, es considera convenient
portar a terme la present licitació, essent tasques pròpies de l’adjudicatari totes les que
siguin necessàries per tal de garantir la correcta execució de les obres, d’acord amb el
que es determini a la normativa vigent.

DECRET

Municipi

Número: 2020-0452 Data: 05/11/2020

Primer. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 8
de setembre de 2020, va resoldre, entre d’altres, la convocatòria de subvencions per a
actuacions municipals motivades pel temporal Gloria.

1. L’Objecte del contractes són les obres de restauració i reparació dels desperfectes
ocasionats pel temporal Glòria a les infraestructures públiques del municipi de
Campdevànol.
2. De conformitat amb l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, els contractes d’obres de valor estimat inferior a
40.000 euros, podran seguir el procediment de contracte menor.
3. Codi CPV: 45111000-8 Treballs de demolició, explanació i neteja del terreny
4. El valor estimat del contracte és de 16.950,00 euros.
5. La durada serà d’un mes (1 mes), sense possibilitat de cap pròrroga.
Cinquè. Consten a l’expedient les ofertes presentades següents:
 EXCAVACIONS LLUÍS ICART, S.L., per un import de 16.115,70 euros, més
3.384,30 euros corresponents al 21 % d’IVA.
 CONSTRUCCIONS JOPRADA, S.L., per un import de 16.599,17 euros, més
3.485,83 euros corresponents al 21 % d’IVA.
 EXCAVACIONS XAVIER MORATÓ,S.L., per un import de 16.921,48 euros, més
3.553,51 euros corresponents al 21 % d’IVA.
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Quart. Atès que les característiques d’aquest contracte són:

Ajuntament de Campdevànol
Sisè. 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
Fonaments de dret
 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 .

Primer. Adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS LLUÍS ICART, S.L. el contracte per a
l’execució de les obres de restauració i reparació dels desperfectes ocasionats pel
temporal Glòria a les infraestructures públiques del municipi de Campdevànol, donat
que es justifica la celebració d’aquest contracte, de conformitat amb les
determinacions dels informes que consten a l’expedient administratiu, mitjançant la
modalitat del contracte menor d’obres, tot complint amb els requisits de publicitat,
transparència, concurrència, i la resta del principis fonamentals de la contractació
administrativa.
Segon. El preu del contracte és de 16.115,70 euros, corresponent 3.384,30 euros a
l’IVA del 21%, essent l’import total de 19.500,00 euros (IVA inclòs).
Tercer. Realitzar la retenció de crèdit de la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària del Pressupost municipal de despeses següent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total RC

2020

1.1532.21002

16.115,70 €

21%

19.500,00 €

Quart. La duració del contracte serà d’un mes (1 mes), sense possibilitat de cap
pròrroga.
Cinquè. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament a la vista de l'informe de fiscalització.
Sisè. Comunicar els presents acords a la Intervenció i Tresoreria municipals als
efectes oportuns.

DECRET

A la vista de lo exposat, aquesta Alcaldia, RESOL:
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Vists els documents que consten a l’expedient administratiu, i vistes les
determinacions de la DA 2a 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.

Número: 2020-0452 Data: 05/11/2020

Resolució

Ajuntament de Campdevànol
Setè. Notificar la present resolució a les persones interessades.
Setè. 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.
Vuitè. Donar compte d’aquests acords al Ple de la Corporació en la primera sessió
ordinària que es celebri.

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

L’alcaldessa
Dolors Costa Martínez

