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Jerónimo Rivas Gómez, secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 5 de novembre de 2018 es va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
"Adjudicació del contracte de subministrament i obra per a la millora de
l'enllumenat públic dels barris de la Colla Vella i La Fraternal
Vist l'acord de la Junta de Govern Local en sessió de 21 de setembre de 2018, en què
es va resoldre acceptar la proposta de contractació del subministrament i obra per a la
millora de l’enllumenat públic de la Colla Vella i la Fraternal, i es va requerir la
licitadora Bosir, SA, per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, presentés la
documentació exigida pel plec de clàusules.
Vist que Bosir, SA, ha presentat la documentació requerida.
Vist que, segons consta a l’acta de la mesa de contractació, les següents empreses
van presentar les ofertes fora de termini:
IMCh Led, SL
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA
Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan
de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, existeix delegació a favor de la
Junta de Govern Local i de conformitat amb la LRBRL i la Llei de contractes del sector
públic.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Excloure IMCh Led, SL, i Sociedad Española de Construcciones Eléctricas,
SA, per presentació extemporània de les seves ofertes.
SEGON.- Adjudicar el subministrament i obra per a la millora de l’enllumenat públic de
la Colla Vella i la Fraternal a Bosir, SA, per un import de 33.286,90 euros, més
6.990,24 euros d’IVA (total: 40.277,14 euros), amb càrrec a la partida 40310-1650061900.
TERCER.- Requerir l'adjudicatària per tal de formalitzar el contracte en el termini de
15 dies hàbils.
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QUART.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors."
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. alcalde i amb el seu vistiplau.
Valls, 6 de novembre de 2018
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