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DECRET NÚM: 276/19

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Decret d'Alcaldia
Data: 22/07/2019
Número: 276

Decret núm. 276/19, de 22 de juliol, pel qual es resol adjudicar a FOLCH, S.A. l’obra “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”.
Fets:
1. Vist l’expedient tramitat, de contractació de l’obra “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT
PERE DE RIUDEBITLLES”.
2. Vist que, una vegada que es va produir la renúncia per part de l’empresa CONSTE 3.0, S.L., l’oferta
presentada per l’empresa FOLCH, S.A., és la més avantatjosa pels interessos municipals.
3. El dia 4 de juliol de 2019, mitjançant proposta preliminar d’adjudicació es proposa com adjudicatari de
l’esmentada obra a l’empresa que s’indica en l’apartat anterior.
4. El dia 18 de juliol de 2019, mitjançant registre d’entrada núm. 1513, l’empresa FOLCH, S.A. presenta tota la
documentació que se li va requerir en la proposta preliminar d’adjudicació.
Fonaments de dret:
-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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 i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, atribueix a l’Alcalde les competències en la matèria
plantejada.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8
de maig).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per tant, decreto:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a favor de l’empresa FOLCH, S.A. el contracte de l’obra “AMPLIACIÓ
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES”, per import de 51.924,55 € + 10.904,16 € d’IVA,
resultant un preu de contracte de 62.828,71 €, mitjançant procediment obert i d’acord amb la proposició presentada,
el projecte aprovat, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Condicions Tècniques.
Ajuntament Sant Pere de Riudebitlles * Plaça de les Eres, 1 * 08776 * Sant Pere de Riudebitlles * BARCELONA * Tel: 938995061 * Fax: 938996081 *
www.santperederiudebitlles.cat * st.pereriu@diba.cat

Segon.- Notificar l’adjudicació a l’empresa FOLCH, S.A., adjudicatària del contracte, per al seu coneixement i
efectes.
Tercer.- Traslladar a l’adjudicatari, juntament amb la notificació d’aquest decret, el document per a la formalització
del contracte, per tal que ho torni degudament signat digitalment dins dels 15 dies següents a la recepció de la
notificació. A títol informatiu se li adverteix que, una vegada produïda la signatura del document contractual, haurà de
procedir a l’entrega del Pla de seguretat i salut en els 8 dies següents a aquella.
Quart.- Donar compte d'aquest Decret a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que realitzi.
Sant Pere de Riudebitlles, 22 de juliol de 2019
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