Àrea de Serveis a les Persones
Promoció econòmica
Montserrat, 28 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
promoeco@santceloni.cat

Resolució de l’alcaldia

Sant Celoni 28 d’octubre de 2015
Identificació de l’expedient
Contractació addicional d’elements de senyalització informativa
Fets
Per Resolució d’alcaldia de 10.03.2015 es va aprovar l’expedient per a la contractació
del subministrament i la instal·lació de nous senyals informatius al municipi.
L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regular el
contracte i el Plec de prescripcions tècniques en que s’indica la tipologia dels senyals a
adquirir, el número estimat d’unitats de cada tipus, les seves característiques i els
preus unitaris de licitació.
La Junta de Govern Local de 22.5.2015 va classificar les ofertes i adjudicà el contracte
a Dilart SL, alhora que va facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari
per a l’efectivitat i execució de l’acord.
Per Resolució d’alcaldia de 11.06.2015 es va declarar adjudicat a Dilart SL el
contracte, pel preu de 37.233,36, IVA no inclòs, d’acord amb els preus unitaris de
l’oferta, i el 12 de juny de 2015 es va signar el contracte.
Tanmateix el valor estimat del contracte és de 55.354,60 €, IVA no inclòs, i la clàusula
4a del plec de clàusules administratives particulars, estableix que les unitats a adquirir
ho són a títol indicatiu, podent variar en funció de les adaptacions necessàries
degudament justificades i que l’Ajuntament es reserva la possibilitat d’efectuar més
comandes de cadascun dels elements inclosos al Plec de prescripcions tècniques, al
preu ofert pel licitador.
En el mateix sentit la la clàusula 4a del contracte signat amb Dilart SL estipula que les
unitats de senyals a adquirir que consten al Plec de prescripcions tècniques ho són a
títol indicatiu, podent variar en funció de les adaptacions necessàries degudament
justificades. Per això, l’ajuntament es reserva la possibilitat d’efectuar més comandes
de cadascun dels elements inclosos, al preu unitari ofert per Dilart SL.
Per Resolució d’alcaldia de 23.07.2015 es va encomanar a Dilart SL de manera
addicional al contracte signat el 12.6.2015, el subministrament i instal·lació de 43
lames de 1500x370, 12 abraçaderes de 90 i 12 monòlits inclinats, al preu unitari que
consta a la seva oferta, que suposa un import de 8.742,00 euros, IVA no inclòs.
En la implementació del projecte de senyalització, tenint en compte la possibilitat
assenyalada anteriorment, s’ha constatat la conveniència d’adquirir i instal·lar més
senyals informatius i turístics, en concret el següent:
- 4 plafons de 1500x370
- 3 suports tipus Q
- 10 abraçadores per suport Q
- 5 senyals direccionals per a vianants
- 1 retirada de senyal
- 1 senyal R-308
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25 col·locacions
4 plafons de 1500x200
12 abraçadores suport L

D’acord amb els preus unitaris oferts, aquest subministrament addicional suposa un
import de 4.435 euros IVA exclòs, que sumat al preu d’adjudicació i la contractació
addicional realitzada el 23.07.15, és inferior al valor estimat del contracte.
Vist l’informe de 26.10.2015 emès per la tècnica de Promoció Econòmica.
Fonaments de dret
Plec de clàusules administratives regulador del contracte
En ús de les facultats atorgades per la Junta de Govern Local de 22.5.2015,
Resolc:
1r.- Encomanar a Dilart SL de manera addicional al contracte signat el 12.6.2015, el
subministrament de 4 plafons de 1500x370, 3 suports tipus Q, 10 abraçadores per
suport Q, 5 senyals direccionals per a vianants, 1 retirada de senyal, 1 senyal R-308,
25 col·locacions, 4 plafons de 1500x200 i 12 abraçadores suport L, al preu unitari que
consta a la seva oferta, que suposa un import de 4.435 euros, IVA no inclòs.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària pel seu coneixement i efectes.
L’alcalde
Francesc Deulofeu i Fontanillas

El secretari accidental
Albert Puig Tous

