Ajuntament de Pujalt

En Albert Rica i Villagra, Secretari Accidental de l’Ajuntament de Pujalt (Barcelona)
CERTIFICO
Que el Ple de l’Ajuntament de Pujalt en la sessió extraordinària celebrada el dia 15 d’octubre de
2019, va aprovar per unanimitat l’acord que a continuació es transcriu,
2.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte per a la realització del projecte “millora de
l’entorn d’aprenentatge de l’observatori de Pujalt”
La mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de les obres corresponents al projecte
“millora de l’entorn d’aprenentatge de l’observatori de Pujalt” , reunida el dia 15 d’octubre de 2019
ha efectuat al ple, com a òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa VALKANIK ESP DE ASTRONOMIA, SLU, per resultar la proposta d’aquesta mercantil idònia.
“Reunits a Pujalt quan són les 17.00 hores del dia 15 d’octubre de 2019 els membres de la mesa de
contractació per l’obertura dels sobres corresponents al PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MILLORA DE
L’ENTORN D’APRENENTATGE DE L’OBSERVATORI DE PUJALT.
President:
Vocals:

Il.lm. Sr. Pere Masana Nadal, alcalde president.
Il.lm. Sr. Antoni de Solà i Pereta regidor
Sra. Maria Esther Planell Barcons, funcionària de la Corporació
Sr. Albert Borras Gonzalez, director de l’observatori i tècnic assessor designat per
l’Alcaldia
Sr. Albert Rica Villagra, Secretari Accidental que actuarà també com a Secretari de la
Mesa

Vista que obert el període de licitació mitjançant anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pujalt
s’ha presentat una proposició
1.- Valkanik esp de astronomia, SLU per import de 120.998,96 €
Vist l’informe tècnic emès pel tècnic assessor Albert Borràs Gonzalez que a continuació es transcriu,
“INFORME TÈCNIC
En Albert Borràs Gonzalez Director de l’observatori de Pujalt i tècnic assessor i membre de la mesa de
contractació per l’obertura dels sobres corresponents al PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MILLORA DE
L’ENTORN D’APRENENTATGE DE L’OBSERVATORI DE PUJALT. PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
Emet el següent Informe sobre les empreses licitadores d’acord amb el següent detall.
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El tècnic sotasignat informa que L’única empresa que ha presentat oferta és Valkanik esp de astronomia,
SLU amb una oferta de 120.998,96 € i que considera que aquesta empresa té capacitat tècnica per tal
d’acomplir el contracte d’acord amb els plecs de prescripcions aprovats.”
La mesa acorda proposar l’adjudicació de les obres corresponents a aquest projecte a l’empresa Valkanik
esp de astronomia, SLU per un import de 120.998,96 €
No obstant això l’òrgan competent acordarà allò que estimi més convenient”
Havent resultat Valkanik esp de astronomia, SLU l’única empresa licitadora que ha presentat oferta.
Vist que la competència per a l’adjudicació provisional i definitiva d’aquest concurs correspon al ple
en virtut del que disposa l’art. 52.1.n) del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
A proposta de l’alcaldia el ple per unanimitat del regidors assistents que representen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda el següent:
En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, a proposta de l’alcaldia, el ple adopta per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte administratiu de subministrament denominat “MILLORA DE
L’ENTORN D’APRENENTATGE DE L’OBSERVATORI DE PUJALT” a l’empresa VALKANIK ESP DE
ASTRONOMIA, SLU ESP DE ASTRONOMIA, SLU.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 120.998,96 € més les millores proposades
a càrrec de l’aplicació pressupostària 60.333.609 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- NOTIFICAR a la mercantil el dia i hora per la formalització del corresponent contracte
administratiu, així com inserir una referència de la seva signatura al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Quart.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Cinquè. COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes, de
conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Real Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Votació
Sotmesa l’anterior proposta a votació fou aprovada per unanimitat per tots els regidors assistents.”
I perquè consti i als efectes oportuns, signo el present Certificat amb el vistiplau de l’Alcalde a
Pujalt a la data de la signatura
El Secretari accidental

L’Alcalde
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