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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:

Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 29 d'octubre de 2018
adoptar, entre d'altres, el següent acord:

es va

Adjudicació de les obres de reparació de la xarxa de pluvials i caixa paviment al
carrer Segrià del Barri Nou Miramar.Vist que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 21 de setembre de 2018 es va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el procediment
per a la contractació per les obres de reparació de la xarxa de pluvials i caixa de
paviment al carrer Segrià del Barri Nou Miramar per procediment obert simplificat
abreujat.
En data 22 d’octubre es presenta proposta valorada relativa als criteris objectius per
part dels serveis jurídics de l’Ajuntament, on consta que l’empresa amb millor
puntuació és Canalizaciones la Torre SL per un import de 40.100 euros més IVA suma
un total de 48.521 euros.
Vist l'article 159.6 de la LCSP i els acords de delegació a Junta de Govern Local, i per
tot l’exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.-Adjudicar la contractació per les obres de reparació de la xarxa de pluvials i
caixa de paviment al carrer Segrià del Barri Nou Miramar a Canalizaciones la Torre SL
per procediment obert simplificat abreujat per un import de 40.100 euros més IVA
suma un total de 48.521 euros.
SEGON.- Excloure a l’empresa Obres i Serveis Martínez SL, per no haver presentat
l’oferta d’acord amb la clàusula 16 del plec de clàusules mitjançant procediment
electrònic.

Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

TERCER.-Comunicar a l’adjudicatari que amb la seva signatura d’acceptació de la
present resolució es considerarà formalitzat el contracte, d’acord amb l’article 159.6 de
la LCSP.
QUART.- Publicar aquest acord i notificar-lo als 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 del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 30 d'octubre de 2018
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