RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 57/2018
En Josep Maria Dalmau i Gil, Alcalde President de l’Ajuntament de la Torre de
Capdella

Vist el Projecte Modificat d’accés rodat al nucli d’Aguiró redactat a
setembre de 2016. Vista que ha estat executada la 1ª Fase
Vista la necessitat de continuar amb la Segona Fase d’execució i la
proposta que eleva a Alcaldía la Mesa de Contractació que acordà el següent
que es transcriu:
“ACTA OBERTURA SOBRES A i B
Comarca: PALLARS JUSSA.
Organisme Local: AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA.
La Torre de Capdella, 9 d’agost de 2018.
A la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, a les divuit hores es constitueix la MESA de
contractació integrada per la Sra. Pilar Juanmartí Capdevila com a presidenta, el Sr. Lluís
Peroy, el Sr. Marc Pero , com a vocals; la Sra. Sandra Rigol com a tècnica i la SecretàriaInterventora Eulàlia Balsells Triquell, que dóna fe de l'acte per a la contractació de l'obra
“Accés rodat al nucli d’Aguiró” amb un pressupost de licitació de 98.049,62 €.
Constituïda la Mesa es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en
temps i forma, ordenant el President l'obertura dels sobre únic que fa referència a la
declaració responsable i proposició econòmica.
La Secretària certifica la relació de documents que figuren al sobre presentat per cada
empresa.
Empresa:Cervós
1. Declaració responsable
2. Proposició econòmica per un import de noranta dos mil cent quaranta set euros i
tres cèntims € IVA exclós
Empresa: Miquel Rius, S.A
1. Declaració responsable
2. Proposició econòmica per un import de 83.342,18 € IVA exclós
Vistes les dos propostes, el president i els vocals de la Mesa, després de llegir
detingudament les propostes, un cop revisada la proposició econòmica de les empreses
presentades, vista la millor proposta econòmica, la Mesa acorda proposar a l'Alcaldia de
l'Ajuntament l’adjudicació del contracte a l'empresa Miquel Rius S.A.
Queden adjuntades a l'expedient de contractació totes les proposicions econòmiques i
declaracions responsables presentades i admeses.
El President dóna per acabada la reunió a les divuit hores i trenta minuts. I per què així
consti, estenc la present acta, signada pels components de la Mesa de contractació, de tot el
que en dono fe, com a Secretària.”

Atès l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i les competències que pertoquen a Alcaldia en matèria de
contractació;

Atès que per Intervenció s’ha donat compte del romanent de crèdit
existent en la partida pressupostària 454-61933 “Projecte Modificació Accès
Rodat al Nucli d’Aguiró FASE II” i s’ha confirmat la inscripció del licitador en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores,
RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR l’obra “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ. FASE
II”, amb un import base de 83.342,18.-€ (vuitanta-tres mil tres-cents quarantados euros i divuit cèntims) i 17.501,86.-€ (disset mil cinc-cents un euros i
vuintanta-sis cèntims) en concepte d’ IVA a l’empresa MIQUEL RIUS S.A,
prèvia formalització de la corresponent garantia.
Segon.- REQUERIR a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies:
Acrediti haver constituït la garantia definitiva, xifrada en el (5% de l’import
d’adjudicació sense IVA): “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ. FASE II”
per import de 4.167,11.-€ (quatre mil cent seixanta- set euros i onze
cèntims)
Tercer.- CITAR l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se’ls
indicarà concorrin a formalitzar el corresponent contracte administratiu i
posterior replanteig de les obres.
Quart.- NOMENAR com a tècnic director de l’obra “ACCES RODAT AL NUCLI
D’AGUIRÓ. FASE II” l’arquitecte tècnic de la Corporació: Marc Sentenac Oña.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per
dur a terme aquest acord

Torre de Capdella, 17 de setembre de 2018
L’alcalde,

Josep Maria Dalmau i Gil

Davant meu, la Secretària

Eulàlia Mazarico Escribà

