Ajuntament de Guimerà
Ctra. de Tàrrega, 26
25341 Guimerà – l’Urgell
(Lleida)
Tel.: 973 30 30 38
Fax 973 30 35 09
ajuntament@guimera.cat

Per provisió d’inici d’expedient de 7 d’abril de 2022 i decret de l’alcaldia de la
mateixa data es va iniciar la tramitació de l’expedient de contractació de les obres
de renovació del clavegueram i del paviment del carrer Nord, acordant l’inici de
l’expedient de contractació, i aprovant el plec de clàusules i la despesa.
Addicionalment, es facultava l’alcaldia per a la adjudicació i formalització del
contracte que se’n derivi.
En data 29 d’abril de 2022 s’ha procedit a l’obertura de les proposicions per la
contractació. S’ha rebut una única oferta per part de l’empresa CAOPSA,
Constructora d’obra publica, SL.
Per tant, i comprovats els requisits de capacitat d’obrar, representació, solvència i
d’estar al al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
comprovats per part de la secretaria-intervenció els extrems de fiscalització, amb
resultat favorable, i rebut l’informe tècnic de 29 d’abril de 2022.
Per l’import i la durada màxima possible del contracte, la competència com a òrgan
de contractació correspon originàriament al Ple, segons la disposició addicional
segona, punt 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, no obstant en la recent
sessió ordinària del ple de 28 d’abril d’enguany, es va facultar a l’alcaldia per
procedir a l’adjudicació i formalització del contracte.
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Constructora d’obra publica, SL, de conformitat
amb el plec de clàusules administratives particulars, així com amb el projecte,
l’obra de renovació del clavegueram i del paviment del carrer Nord.
L’import total de l’adjudicació és de 83.479,22 euros.
SEGON. Comprometre la despesa per import de contra l’aplicació pressupostària
45061002 del pressupost municipal per a l’exercici 2022, d’acord amb l’informe
emès per la secretaria-intervenció, de 23 de febrer.
TERCER. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma d’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació, d’acord amb l’article 159.6) de la
LCSP.
QUART. Publicar el resultat del procediment al perfil del contractant.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i als altres licitadors.
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