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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 9 de Setembre de 2021 es va adoptar, entre
d'altres, el següent acord:

Adjudicació del contracte d’obres per la millora de les voreres i la xarxa d’aigua
del passeig de l’Estació de Valls
Vist l'expedient de contractació de les obres per la millora de les voreres i la xarxa d’aigua
del Passeig de l’Estació de Valls.
Vista l’acta de la mesa de contractació, reunida el dia 2 d’agost de 2021, en què es va
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa Sociedad
General de Aguas de Barcelona, SAU per un import de 394.230,36 eur més IVA, i se’ls va
requerir per tal que dins del termini de 7 dies hàbils des de l'enviament de la comunicació,
presentessin la garantia definitiva, així com la resta de documentació relativa a capacitat i
solvència.
Vist que el licitador compleix els requisits necessaris per ser adjudicataris i han aportat la
documentació requerida.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei de contractes del sector públic.
D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona de la Llei de contractes del
sector públic, 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.
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Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
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PRIMER.- Adjudicar el contracte de les obres per la millora de les voreres i la xarxa
d’aigua del Passeig de l’Estació de Valls, d’acord el Projecte de millora de les voreres i
xarxa d’aigua del Passeig de l’Estació, aprovat definitivament per la Junta de Govern
Local en sessió de 4 de març de 2021, a favor de l’empresa Sociedad General de Aguas
de Barcelona, SAU per un import de 394.230,36 eur més 82.788,38 eur (Total: 477.018,74
eur) amb càrrec a la partida del pressupost municipal núm. 40310-15321-61901.
SEGON.- Requerir l’adjudicatària per tal que formalitzin el contracte dins del termini de 15
dies hàbils des del present requeriment, d’acord amb l’article 153.3 de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- 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 de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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