AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

Jordi Esteban Español, secretari de l’Ajuntament d’Olèrdola,
CERTIFICO:
Que, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunida en sessió ordinària
el dia 11 de maig de 2015, ha adoptat, per unanimitat dels membres presents, els
acords que íntegrament diuen:

“EXPEDIENT 17/2015. CONTRACTE D’OBRES ENTRADA PARC D’OLÈRDOLA A
LA ZONA DE LA RIERA DE SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA
Antecedents de fet
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1. En data 13 de febrer de 2015, esdevé definitivament aprovat el projecte
d’arranjament i d’adequació de l’espai d’entrada al Parc d’Olèrdola a la zona de la riera
de Sant Miquel d’Olèrdola.
2. El projecte es preveu executar per fases, la primera de les quals no pot ser
executada per la brigada municipal atès que no disposa de suficients mitjans tècnics i
materials per a la creació d’una escullera i un pas pavimentat de la riera (fase primera
del projecte), per la qual cosa s’ha de contractar a una empresa externa a l’Ajuntament
per la realització de les obres.
3. S’ha demanat pressupost a les tres empreses següents:
•
•
•

Construcciones y explanaciones Gras, S.A.
Excavacions Ché, S.L.
Excavacions Extesa

25.045,97 € (IVA exclòs)
25.293,46 € (IVA exclòs)
24.192,40 € (IVA exclòs)

4. En data 19 de febrer de 2015, l’arquitecte municipal emet informe on avalua les
ofertes econòmiques de les tres empreses consultades i es proposa contractar a
l’empresa Excavacions Extesa atès que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa. per un preu de contracte que s’estableix en 24.192,40 € més el 21%
d’IVA, que són 5.080,40 €.
5. Intervenció emet informe núm. 173/2015, de data 7 de maig de 2015, favorable a la
contractació proposada.
Fonaments de dret
1.L’article 138.3, en relació als articles 23.3 i 111, 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, pel qual tenen la consideració de contractes menors els contractes d’obres
d’import inferior a 50.000,00 €, els quals no poden tenir una durada superior a un any
ni ser objecte de pròrroga. També s’especifica que els contractes menors es poden
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.
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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.
3. 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.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- Contractar a l’empresa EXCAVACIONS EXTESA, amb NIF: A-08685414, per
l’execució de les obres de construcció d’una escollera, moviments de terres i pas de la
riera corresponents a la fase 1 del projecte d’arranjament i d’adequació de l’espai
d’entrada al Parc d’Olèrdola a la zona de la riera de Sant Miquel d’Olèrdola, per un
import de 24.192,40€ euros , que suposen un total de 29.272,80 euros amb IVA inclòs.
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Segon.- Aprovar la fase AD d’aquesta despesa a càrrec de l’aplicació 151-62101, per
import de 29.272,80€ (IVA inclòs). Operació comptable número 220150004171
Tercer.- L’acceptació d’aquest contracte comporta el compromís per part del
contractista del compliment de totes les condicions establertes per contractar amb
l’administració que defineix 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.- Notificar el present acord a les empreses interessades.”

L’acord que precedeix consta a l’esborrany de l’acta de la sessió expressada,
certificant-se amb les reserves i salvetats de l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
I perquè consti, als efectes oportuns, estenc el present certificat d’ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, Josep Tort i Miralles.

Olèrdola, 12 de maig de 2015
Vist i plau
L’alcalde
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