ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Data: 9 d’octubre de 2018
Horari: de 19:30 hores a 19:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Ricard Devés Penades, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presència:
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Contractació manteniment carreteres
3.- Contractació teulada rectoria de la Pedra
4.- Resolucions d’alcaldia
5.- Precs i preguntes
1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 10 de juliol de
2018 i 23 d’agost de 2018, el ple les aprova per unanimitat.

2.- Contractació manteniment carreteres
En relació a l’expedient que es tramita per al manteniment hivernal de les vies
de comunicació del municipi,
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: serveis
Objecte del contracte: Manteniment hivernal de vies de comunicació al municipi de la
Coma i la Pedra
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: simplificada

Codi CPV: 90620000-2 i 90620000-9
Valor estimat del contracte: 69.032,76 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 69.032,76 € IVA%:10

6.903,28 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 75.936,04 €
Durada de l'execució: 2 anys i 2 anys de prórroga

Durada màxima: 4 anys

Vistes les característiques i l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona 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,

S’ACORDA, per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, pel servei de Manteniment hivernal de vies de comunicació al municipi de la
Coma i la Pedra convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’exercici en curs, que s’aplicarà
a la partida pressupostària 1531/21000
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de
licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació que s’estableix als plecs de
clàusules i publicar-ho.
3.- Contractació teulada rectoria de la Pedra
En relació a l’expedient relatiu a la contractació per procediment obert de la
coberta de l’equipament de la Pedra, 1a i 2a fase
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: refer la coberta de la rectoria de la Pedra
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:45261910-6
Valor estimat del contracte: 83.057,55
Pressuposto base de licitació IVA exclòs:83.057,55€ IVA%:17.442,09€
Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 100.499,64€
Durada de l'execució: 5 mesos

Durada màxima: 5 mesos

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 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.

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents
després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde de
conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional Segona 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.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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,
El Ple acorda , per unanimitat:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per
l’obra de coberta equipament la pedra 1a i 2a fase, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

333/68200

33.000 IVA inclòs

2018

333/68201

67.500 IVA inclòs

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:






Jaume Oriol Grau, que actuarà com a President de la mesa.
Montse Torra Baraldès, Vocal.
Ramon Subirana Jové, Vocal
Marta Calvés Canudas, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
Substituta Maria Itó Riu

4.- Resolucions d’alcaldia
Es dona compte de les Resolucions d’Alcaldia
5.- Precs i preguntes
No se’n formulen
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

