JOSEP FONT I NADAL, Secretari Accidental de l’Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera,
CERTIFICO:
Que l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, en sessió plenària extraordinària
celebrada el dia 6 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord següent:
“Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del projecte de Reforç
estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri.
Fase 1: Pavimentació del camí del cementiri.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de les obres de Reforç
estructural del Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1:
Pavimentació del camí del cementiri.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 116 i
119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que
l’oferta corresponent a l’empresa ASVIAL OBRES I SERVEIS, S.L., que proposa un
preu de Cinquanta-sis mil set-cents vuitanta-un euros amb vint-i-dos cèntims d’euro,
(56.781,22€), IVA exclòs, és la més adequada a l’interès públic.
Vist que en el termini conferit a l’article 150.2 LCSP, el candidat que ha formulat la
proposició amb millor relació qualitat - preu, ha presentat la documentació necessària
per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de
clàusules administratives particulars.
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De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò
disposat a la Disposició Addicional Segona de la LCSP, per l’adjudicació del contracte,
per unanimitat, ACORDA:

PRIMER: Adjudicar a l’empresa ASVIAL OBRES I SERVEIS, S.L., amb CIF
B67487645 i domicili a 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Rambla Sant Francesc,
número 21, el contracte per l’execució de l’obra consistent en el Reforç estructural del
Pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1: Pavimentació del
camí del cementiri, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de clàusules administratives generals aprovats per
aquest Ajuntament, pel preu total de Seixanta-vuit mil set-cents cinc euros i vint-i-vuit
cèntims d’euro (68.705,28€) dels quals 56.781,22 euros corresponen al preu del
contracte i 11.924,06€ corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), d’acord amb
l’article 150.3 LCSP.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels vuit dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats en la
forma prevista a l’article 151.2 LCSP, comparegui davant la secretaria general de
l’ajuntament, per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 454.61905, del
pressupost de l’exercici 2.020.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que han pres
part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament
de Sant Pere Sallavinera.
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CINQUÈ: Facultar l'alcalde perquè pugui signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels cinc regidors assistents al Ple, que
constitueixen la totalitat de la Corporació municipal.”

I perquè així consti, lliuro la present certificació per ordre i amb el vist-i-plau del
Senyor Alcalde, a Sant Pere Sallavinera, a la data de la signatura electrònica.
L'Alcalde, Matias Bosch Bacardit.
El Secretari interventor accidental, Josep Font Nadal.
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