Ajuntament de
la Vila de l’Albi

M. Carme Cortasa Ferrer, secretaria-Interventora de l’Ajuntament de l’Albi,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l’Ajuntament de l’Albi en sessió 07/2022 celebrada el dia 11
d’abril de 2022 va adoptar per unanimitat entre altres, el següent acord:
“5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE LES OBRES URBANITZACIÓ DEL CARRER
VILANOVA I DE LA PLAÇA HOMENATGE A LA VELLESA. CO_02-2022
Atès que per Acord de Junta de Govern, 04/2022, en la sessió de 28 de febrer de 2022, va
aprovar l’expedient núm. CO_02/2022, els Plecs de clàusules administratives particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran la contractació de l’obres de obres Urbanització del
Carrer Vilanova i de la Plaça Homenatge a la Vellesa amb un import de 174.507,45 euros, i
un termini d’execució de tres mesos.
Atès que el dia 23 de març de 2022, a les 00:00 hores va finalitzar el termini per la
presentació d’ofertes, en data 28 de març es va reunir al Mesa de contractació, i es va
procedir a l’obertura dels sobres de les ofertes presentades. La mesa revisa la
documentació de la solvència econòmica i tècnica per la realització de l’obra i la proposta
econòmica dels empreses que han acreditat la solvència necessària per la realització de
l’obra.
Les propostes van obtenir el resultat següent:
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El dia 20 de març, es va requerir a l’empresa ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
SAU, per a l’aportació de l a documentació requerida per l’adjudicació del contracte i la
garantia definitiva per import de 7.193,02€.
Vist que l’empresa, en el termini establert ha aportat la documentació requerida i la garantia
definitiva.
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Vistos ens antecedents i fonaments dret indicats, per unanimitat S’ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, el contracte
de obres CO_02/2022 de les obres d’Urbanització del Carrer Vilanova i de la Plaça
Homenatge a la Vellesa”, per import de 143.860,48€, mes 30.210,70€ d’IVA, per una
puntuació total de 41,25 punts.
Segon.- Formalitzar el contracte amb l’empresa adjudicatària ROMA INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS SAU d’acord amb l’oferta presentada, amb la millora econòmica a la baixa de
0,25%, la celeritat en l’inici de l’obra, reducció de dos setmanes del termini d’execució de
l’obra, i l’ampliació del termini de garantia en quaranta-vuit mesos.
Tercer.- Disposar la despesa corresponent del pressupost de l’exercici 2022, en l’aplicació
pressupostària 619.01.1532.
Quart.- Publicar aquest acord per un termini de 15 dies al perfil del contractant, al tauler
d’anuncis i al web de l’Ajuntament, un cop formalitzat el contracte.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a l’Assessoria Tècnica Arquitectura i
Urbanisme, que ha redactat el projecte de l’obra.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i a la resta de licitadors.”

I perquè així consti als efectes oportuns signo el present certificat, amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
L’Albi, a la data de la signatura electrònica
Vist i plau,
L’alcaldessa

Anna Feliu Moragues
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