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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 7 d'Octubre
d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar, entre

Adjudicació del contracte d’obres d’enderroc de l’immoble on havia l’antiga ermita
de Santa Magdalena
Vist l'expedient de contractació de les obres d’enderroc de l’immoble on havia l’antiga ermita
de Santa Magdalena.

Vistes les ofertes presentades.
Vist l’informe que n’estableix les puntuacions, en què, d’una banda, acorda excloure
l’oferta presentada per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL, per ser anormalment
baixa, i d’altra banda, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a
l’empresa TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei de contractes del sector públic.
D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona de la Llei de contractes del
sector públic, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia.
Tanmateix, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local i de conformitat amb la
LRBRL i la Llei de contractes del sector públic.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
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PRIMER.- Excloure d’aquesta licitació l’oferta presentada per l’empresa OBRES I
SERVEIS CURTO, SL, per ser anormalment baixa.
SEGON.- Adjudicar el contracte de les obres d’enderroc de l’immoble on havia l’antiga ermita
de Santa Magdalena, a favor de l’empresa TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS,
SL, per un import de 26.283,46 euros, més 5.519,53 euros en concepte d’IVA (total:
31.802,99 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 40310-93300-62201.
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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 de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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