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Núm. de Decret i Data:
2022DECR000091 23/03/2022

DECRET D’ALCALDIA
Adjudicació del contracte d’obres del projecte d’obra local ordinària “Acondicionament camins
de la Muntanya Seca. Camins 1 i 3”.
Vist que per Decret d’Alcaldia 8/2022 de 9 de març de 2022 es va adjudicar la contractació, per
procediment obert simplificat (diversos criteris d’adjudicació) del contracte d’obres del
projecte d’obra local ordinària “Acondicionament camins de la Muntanya Seca. Camins 1 i 3”, a
l’empresa Alameda Torrent SLU
Atès que es va condicionar l’eficàcia de l’adjudicació a l’aprovació del Programa de Treball
presentat pel contractista, que s’efectuarà per aquesta alcaldia, un cop hagi estat informat
favorablement per la direcció facultativa de l’obra.
Vist l’informe favorable de l’enginyer de camins, canals i ponts Xavier Frigola sobre el
programa de treball de les obres.
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia

AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR
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DECRETO:
PRIMER.- APROVAR el Programa de Treball de les obres del projecte d’obra local ordinària
ordinària “Acondicionament camins de la Muntanya Seca. Camins 1 i 3” , presentat per
l’empresa ALAMEDA TORRENT SLU i confirmar l’adjudicació per import de 62.507,20 € (IVA no
inclòs), que es correspon a un preu de 75.633,71 € (iva 21 % inclòs).
SEGON.- PROCEDIR a la formalització del contracte, fent constar que amb la signatura
s’iniciarà el termini de 10 dies hàbils per formalitzar l’acta de comprovació de l’expedient,
previst al plec de clàusules administratives.
TERCER.-REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè presenti el Pla de Seguretat i Salut de les
obres.
QUART.-NOTIFICAR aquesta resolució per mitjans electrònics als licitadors i a la direcció
facultativa de les obres i al coordinador de seguretat i salut.
CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució en el Perfil del contractant.
SISÈ.-DONAR COMPTE AL PLE del contingut de la present resolució.
Així ho mana i signa
L’alcalde
Joan Sabrià i Giralt
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