C.A.R./SEC

AJUNTAMENT
D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

Teresa Orta Ramírez, secretària accidental de l’Ajuntament d’Olèrdola, en virtud del Decret
d’Alcaldia núm. 393/2014,
CERTIFICO:
Que, la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària el dia 7 d’agost de 2014, ha
aprovat, per unanimitat dels membres presents, els acords que íntegrament diuen:

“EXPEDIENT 502/2014. CONTRACTACIÓ MENOR PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES
DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL C/ RAFAEL DE CASANOVAS I C/ LLARG
Antecedents de fet
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1. En data 4 d’agost de 2014 l’arquitecte municipal ha emès un informe en el qual detalla la
necessitat de que es procedeixi a realitzar les obres de millora del clavegueram del C/
Rafael de Casanovas i C/ Llarg, que hauran d’esser contractades donat que l’Ajuntament no
compta amb mitjans propis suficients i es considera que el període més apropiat per
executar-les és el d’estiu, tota vegada que així s’evitaran problemes d’accés a l’escola de
Moja.
2. La regidoria de Via Pública ha obtingut fins a quatre pressupostos de diferents empreses
del sector, de les quals la proposta més econòmica és per un import de 37.914,23 € més el
21 % de l’IVA, 7.961,99 €, i, per tant la més avantatjosa, formulada per l’empresa
CANALITZACIONS I PAVIMENTS, S. L.
3. El projecte d’obres va ser redactat per TERRER D’ENGINYERIA I CONSULTORIA, S.L.,
va ser sotmès a exposició pública i no s’han formulat al·legacions en el període legal, de
manera que va ser aprovat definitivament en data 1 d’agost de 2014.
4. L’esmentat informe emès per l’arquitecte municipal resulta de conformitat a la contractació
de l’empresa CANALIZACIONS I PAVIMENTS, S.L. d’acord amb la proposta econòmica
realitzada.
5. En data 6 d’agost de 2014 s’ha presentat el Pla de Seguretat i Salut signat per l’arquitecte
Sra. Olga Clavé i Alemany, del qual es proposa la seva aprovació.
6. En data 5 d’agost de 2014, intervenció emet informe favorable núm. 207/2014.

Fonaments de dret:
1.- D’acord amb l’article 138.3, en concordança amb l’article 111.1, del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de les habilitacions corresponents. Es
consideren contractes menors els contractes d’import inferior a 50.000 euros en el cas dels
contractes d’obres.
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2. La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció d’aquest acte en virtut del Decret
d’Alcaldia de delegació de competències de 10 de setembre de 2012, publicat al BOP de 26
de setembre de 2012, sobre la competència de la Junta de Govern per acordar aquests
actes.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Contractar amb l’empresa CANALITZACIONS I PAVIMENTS, S.L., amb NIF
B60222619 i domicili social al C/ Ronda Ibèrica 16 de Vilanova i la Geltrú, per a l’execució
de les obres de millora del clavegueram del C/ Rafael de Casanovas i C/ Llarg, per un
import de 37.914,23 € més el 21 % de l’IVA, 7.961,99 €, essent un total de 45.876,22 € (IVA
inclòs).
Segon.- Aprovar l’ autorització i disposició de la despesa (AD) mitjançant la confecció dels
documents comptables:
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N. Operació Fase

Data

Referència Projecte Aplicació

220140006698 A

15/07/2014 22014001187 2012 2 2014
INVER 4 161
61900
1

220140007455 D

05/08/2014 22014001187 2012 2 2014
INVER 4 161
61900
1

220140007456 A/

05/08/2014 22014001187 2012 2 2014
INVER 4 161
61900
1

Import

Nom terc.

Text lliure

57.345,28

APROVACIÓ INICIAL
PROJECTE MILLORA
CLAVEGUERAM - EXP.
ST-085/2014
45.876,22 CANALITZACIONS CONTRACTACIÓ OBRES
I PAVIMENTS SL DE MILLORA
CLAVEGUERAM C.
RAFAEL DE CASANOVAS
I C. LLARG EXPEDIENT
502/2014
APROVACIÓ INICIAL
11.469,06
PROJECTE MILLORA
CLAVEGUERAM - EXP.
ST-085/2014

Tercer.- L’acceptació d’aquest contracte menor comporta el compromís per part del
contractista del compliment de totes les condicions establertes per contractar amb
l’administració que defineix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la
normativa que la desenvolupa, així com l’acceptació de les condicions establertes per
l’Administració en aquest contracte.
Quart.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut signat per l’arquitecte Sra. Olga Clavé i Alemany
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa CANALITZACIONS I PAVIMENTS, S.L. ”

I perquè consti, als efectes oportuns, estenc el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del
Sr. Alcalde, Josep Tort i Miralles. Olèrdola, 11 d’agost de 2014
Vist i plau
L’alcalde
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