Ajuntament de
la Seu d'Urgell

Òrgan

Junta de Govern Local

Data sessió

23 d'agost de 2018

Ramon Miñambres Rebés , secretari de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell,
CERTIFICO
Que en la sessió esmentada es va prendre el següent acord:
SE OMU 2018/8
1. L'Ajuntament ha tramitat la licitació de les obres de Reurbanització del Parc del
Cadí.
2. En compliment del que preveuen la base 14.1. del plec de condicions
administratives i l'art. 159.4.f. de la Llei de Contractes del Sector Públic, la mesa de
COntractació el dia 08.08.2018 va classificar les propostes del concurs per a
contractar aquestes obres i va requerir la millor classificada per tal que aportes la
documentació prevista a la base i l'article citats.

23/08/2018 ALCALDE

3. L'empresa que va obtenir millor valoració va ser Inmobles Shopping 2016, SL
4. Aquesta empresa ja va presentar la documentació que li va requerir la Mesa de
Contractació.
5. Per tant, es pot fer l'adjudicació de les obres.
A la vista del que s'ha dit, a l’empara dels art. 54. 2 b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat S'ACORDA:

Albert Batalla i Siscart
Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 2

23/08/2018 secretari

Signatura 2 de 2

* Primer. Adjudicar el contracte següent:
Objecte

Reurbanització del Parc del Cadí

Tipus

Obres (núm. d'expedient del projecte: OT-OMU-2018/008)

Procediment

Obert d'un criteri.

Adjudicatari

INMOBLES SHOPPING 2016, SL

Import

Preu base

59.456,52

IVA (21 %)

12.485,87

Total

71.942,39

Condicions
específiques

Les que constin a l'oferta de l'adjudicatari.

Partida

17101.61926

* Segon. Requerir-la per tal que, en el termini de 15 dies a comptar des de la
notificació d'aquest acord comparegui a l'Ajuntament per a signar el contracte.
* Tercer. Notificar aquest acord a tots els licitadors.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat d'ordre i amb el vistiplau de l'Alcalde.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduexi el codi de validació:
Codi Segur de Validació

8032a423702444898acc9f5230b9dd4c001

Url de validació

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Classificador:Certificat -

La Seu d'Urgell, 23 d'agost de 2018
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Signatura 1 de 2

23/08/2018 ALCALDE

Vist-i-plau
L'alcalde,
Albert Batalla i Siscart
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