DECRET 2019/1231 de data 06/06/2019
Vist l'expedient de contractació E.09.0213-03/2019, tramitat per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària, de les obres de rehabilitació de l'edifici del Vapor Aranyó
"Nau Alta"., que va ser aprovat per Decret 2019/311 de data 15/02/2019.

Vist que per Decret 2019/1014 de data 15/05/2019, es va aprovar la classificació de l'oferta
presentada a favor de l'empresa COTS I CLARET SL. Així mateix se li va requerir perquè presentés
la documentació preceptiva per a l'adjudicació del contracte, que ha estat presentada dins del
termini establert.

És competència de l'alcaldessa l'adopció d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 53 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- ADJUDICAR a l'empresa COTS I CLARET SL amb CIF B08136905, el contracte d'obres de
rehabilitació de l'edifici del Vapor Aranyó "Nau Alta", per import de 1.903.691,58 € (IVA exclòs),
essent l'import amb IVA de 2.303.466,81 €.

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la corresponent despesa D 920190001647, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1021 9333 63202, del corresponent pressupost municipal 2019 per import
de 2.303.466,81 € (IVA inclòs), a favor de COTS I CLARET SL.

Tercer.- COMUNICAR a l'adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà
de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.

Quart- PUBLICAR l'adjudicació i la formalització del contracte en el perfil del contractant de la web
municipal.

Cinquè.- Donar compte a la propera sessió de la Junta de Govern Local.

Ho decreta i signa l'alcaldessa en funcions i als efectes exclusius de l'exercici de la funció de fe
pública, ho certifico.
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Signat electrònicament per:
Isabel Garcia i Ripoll
Alcaldessa en funcions
Santa Perpètua de Mogoda
6 de juny del 2019 10:21:26

Signat electronicament per:
Francesc Consuegra i Giner
Secretari
Santa Perpètua de Mogoda
6 de junio de 2019 12:05:34
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