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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 30 de Desembre
entre d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar,

Adjudicació contractació de les obres de reforma i canvi d'ús del local "espai jove" (FASE
1)
Vist l'expedient de contractació de les obres de reforma i canvi d'ús del local "espai jove" (FASE
1).
Vista l’acta de la mesa de contractació reunida el 13 de desembre de 2021 que va acordar
l’adjudicació del contracte de les obres de reforma i canvi d'ús del local "espai jove" (FASE 1), a
l'empresa Obres i Contractes Penta, SA, per un import de 200.215,52 eur, més IVA, i que se’ls va
requerir per tal presentessin la garantia definitiva, així com la resta de documentació relativa a
capacitat i solvència.

Vist que l’empresa adjudicatària està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) i que s’ha comprovat, entre altres, que està al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat social (s’adjunta certificat del RELI).
Vist que l’empresa licitadora 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
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delegació a favor de la Junta de Govern Local i de conformitat amb la LRBRL i la Llei de
contractes del sector públic.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda:
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Primer .- Adjudicar el contracte de les obres de reforma i canvi d'ús del local "espai jove" (FASE
1), a favor de l’empresa Obres i Contractes Penta, SA, per un import de 200.215,52 eur, més
42.045,26 eur (Total: 242.260,78 eur) amb càrrec a la partida pressupostària núm.40310 93300
62203.
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 a l’adjudicatari i resta de 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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