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Jerónimo Rivas Gómez, secretan en funcions de 1'Ajuntament de Valls,

CERTS Fi CO :
Que en la Junta de Govern de 1'Ajuntament del dia 21 de setembre de 2018 es va
adoptar, entre cTaltres, el següent acord:

"Acceptació de la Proposta de la IVIesa de contractacíó del submmistrament i
obra per a la millora de 1'enllumenat públic de la Colla Vella i la Fraternal
Vist que en la Junta de Govern de 1'AJuntament del dia 2 de juliol de 2018 es va
aprovar el plec de clausules admínistratíves i técniques que ha de regir el procediment
per a ia contractació de les obres de miilora de Fenllumenat públic deis barris de la

Colla Vella i la FraternaL
En data 12 de setembre de 2018 la Mesa de contractació va proposar acceptar la
proposta presentada per Bosir SA Instalacions elécriques per un import de 33.286,90
euros sense IVA.

Atesos els articles 160 i 161 del Texí refós de la Llei de contractes del sector públic.
D'acord amb 1'apartat 2 de la Disposició addicional segona del Texí refós de la Liei de
contractes del sector púbiic, aprovat peí RDL 3/2011, de 14 de novembre, la
competencia com a órgan de contractació correspon a 1'Alcaldia. Tanmateíx existeix
delegacíó a favor de la Junta de Govern Local i de conformitat amb la LBRL i e! Text
refós de la Llei de contractos dei sector públic.
Vist 1'artlcle 150.2 de la LCSP, i pertot 1'exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Acceptacíó de ia Proposta de la contractació de les obres de millora de
¡'enilumenat púbiic deis barris de la Colia Veila i la Fraternal presentada per Bosir SA
[nstalacions elécriques per un import de 33.286,90 euros, mes 6,990,24 euros d'IVA
(total: 40.277,14 euros).
SEGON.-Requerir a Bosir SA per tal que,dins ei termini de deu dies hábils presenti
1'acreditació de disposar de garantia definitiva i aquells altres requeriments de
capacitat i solvencia que consten a la cláusula 21 del plec de clausules."

I, per tal que consti i ais efectes oportuns, liiuro la present certificació de 1'esborrany de
1'acta redactada, i a reserva de !a seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
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1'art. 206 del Reglament dl0rganització, Funcionament i Régim Jurídic de Íes Entitats
Locáis, cTordre del Sr. alcalde i amb e¡ seu vistiplau.

Valls, 24 de setembre de 2018
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