
AJUNTAMENT D’ALMOINES

60.-DECRET  D’ALCALDIA  SOBRE  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE  L’OBRA 
REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LA PALETA 

Vista  la  necessitat  de  procedir  a  l’execució  del  contracte  de l’ obra  de  REPAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER LA PALETA

Vist  el  projecte  de  l’obra  REPAVIMENTACIÓ  DEL  CARRER  LA  PALETA,  amb  un  pressupost 
d’execució per contracta de 48.242,17 €, redactat pels arquitectes Joaquim Egea Martínez i Francesc 
Boscà  i  Mayans,  de  l’empresa  EB   Arquitectura  i  Urbanisme  Safor  7  SLP,  aprovat  mitjançant 
Resolució de l’alcaldia núm. 311 de data 21 de novembre de 2018.

Donat que es tracta d’un contracte menor per raó de la quantia per tindre un import inferior a 40.000 € 
de conformitat  amb allò disposat  a l’article 118.1  de la Llei  9/2017 de 8 de novembre i  que la 
tramitació  de l’expedient  només  exigirà  l’aprovació  de  la  despesa  i  la  incorporació  de  la  factura 
corresponent. Al contracte menor d’obres s’haurà d’afegir el pressupost de l’obra  i el projecte d’obra 
quan normes específiques així ho requerisquen.

Vista la oferta presentatada per l’empresa CANALIZACIONES Y DERIBOS SAFOR  S.L.  amb CIF 
B96374442,  per  un  import  total  de  48.242,17  €,  dels  quals  39.869,56 €  corresponen  a  la  base 
impossable i 8.372,61 € a l’IVA 21%.

Amb el compromís d’ efectuar una millora d’obres, sense cost per a l’ajuntament, corresponent a l’ 
esmentat projecte, per un import de 800,00 €. Quantitat aquesta que inclou les despeses generals, 
el benefici industrial i l’I.V.A. 

Atès  que  el  termini  d’execució  de  l’obra  serà  de  2  mesos  a  comptar  de  la  firma  de  l’acta  de 
comprovació del replantejament.

Vist  que  existeix  consignació  pressupostària  a  l’aplicació  pressupostària  1532.61904 
REPAVIMENTACIÓ  CARRER  LA  PALETA  PCV   i  l’aplicació  pressupostària  1532.61902 
REPAVIMENTACIÓ  CARRER  LA PALETA del  vigent  pressupost  per  fer  front  a  la  despesa  que 
comporta per a l’administració l’execució del contracte.

Per tot el que precedeix, resolc:

Primer.  Adjudicar  el  contracte  per  a  l’execució  de l’obra REPAVIMENTACIÓ DEL CARRER LA 
PALETA a  l’empresa CANALIZACIONES Y DERIBOS SAFOR  S.L amb CIF B96374442, per un 
import de 33.869,56 € sense IVA, IVA 21 % 8.372,61 €, Total 48.242,17 €.
Execució de millora d’obres, sense cost per a l’ajuntament, corresponent a l’ esmentat projecte, per 
un import de 800,00 €.

Segon.  Aprovar  la  despesa  corresponent  per  import  de  48.242,17  €  amb  càrrec  a  l’aplicació 
pressupostària  1532.61904  REPAVIMENTACIÓ  CARRER  LA  PALETA  PCV   i  l’aplicació 
pressupostària 1532.61902 REPAVIMENTACIÓ CARRER LA PALETA del vigent pressupost

Tercer. Notificar aquesta Resolució a l’empresa CANALIZACIONES Y DERIBOS SAFOR  S.L.   

Cuart. Publicar la present Resolució al perfil del contractant.

  Almoines, 13 de febrer de 2019
L’alcalde

Juan Cardona Bertó
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