Mª Cristina Aliguer i Miró, Secretària–Interventora de l'Ajuntament de
Tagamanent, CERTIFICO:
Que en sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament el passat dia 28 d’agost de
2018, i segons consta en el llibre d’actes, s’adoptà entre d’altres, el següent ACORD:
2. ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER L’OBRA “ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CAMÍ DE
L’AVENCÓ (CARRER DE NADAL) A TAGAMANENT”

Realitzada la convocatòria mitjançant anunci publicat en el perfil del contractant amb
data 25 de juny de 2018 i presentades dins de termini cinc ofertes.
Atès que en data 19 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de contractació i proposa a
aquest òrgan de contractació l’ adjudicació del contracte a l’empresa Asfaltos Barcino,
S.L.

Ignasi Martínez

Considerant que la proposició de l’adjudicatari es la que conté majors avantatges per
l’ajuntament de les presentades, segons consta en l’esmentada proposta de la Mesa
de contractació, donant-se compliment a l’establert a l’article 151 del LCSP.
Atès que d’acord amb la DA segona.1 de la LCSP, en relació 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, es competent per l’adjudicació del contracte el Ple de la
corporació,
El Ple per unanimitat adoptà els següents ACORDS:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Asfaltos Barcino, S.L amb CIF B-66.533.456, el contracte
d’obra per la realització de l’obra “Adequació i millora del camí de l’Avencó (carrer de
Nadal) a Tagamanent“, pel preu de 57.838,00 € (IVA inclòs).
Segon.- Designar responsable de l’obra a l’arquitecta municipal, Sra. Yolanda Martínez
Martínez, de conformitat amb l’article 62 de la LCSP.
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Vist que per acord del Ple de la corporació de data 19 de juny de 2018 s’aprova
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars i les
prescripcions tècniques contingudes en el projecte de l’obra “Adequació i millora del
camí de l’Avencó (carrer de Nadal) a Tagamanent“ amb un pressupost de 67.403,97 €
(IVA inclòs), mitjançant el procediment obert simplificat a l’empara del que disposa a
l’article 159 i concordants de la LCSP.
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Tercer.- Formalitzar el contracte en un termini no superior a quinze dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Publicar l’acord en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 152 de la
LCSP, en el termini de quinze dies i notificar a tots els candidats i licitadors que han
concorregut en el present procediment.
Cinquè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant.

LA SECRETÀRIA

Ignasi Martínez i Murciano

Mª Cristina Aliguer i Miró
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I perquè així consti, lliuro la present amb el vist i plau del Sr. Alcalde a
TAGAMANENT, document signat electrònicament al marge.
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