AJUNTAMENT DE PALAMÓS

JOAN PUIG CAYUELA, secretari per substitució de l’Ajuntament de Palamós,
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió tinguda en data 1 de desembre de 2016, va
prendre, entre altres, i a reserva dels termes definitius que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent, el següent acord:
Acord d'adjudicació del contracte de les obres d'asfaltatge d'un tram de la Ronda
Est, entre la carretera de La Fosca i el carrer de Roqueta.
Atès que un cop tingué lloc l’obertura del únic que contenia la declaració expressa
responsable i la documentació corresponent al criteri d’adjudicació del contracte de les
obres d’asfaltatge d’un tram de la Ronda Est entre la carretera de La Fosca i el carrer de
Roqueta, criteri que en el present supòsit consisteix en el preu més barat del preu de
l’obra, ha resultat identificada com a proposició econòmicament més avantatjosa la
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS RUBAU SA.
Atès que l’empresa ha aportat la declaració expressa responsable del representant de
l‘empresa fent constar que aquesta es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya i que les circumstàncies que hi figuren no han
experimentat variació, acompanyada de documentació, en format paper, necessària per
acreditar aquells extrems la vigència temporal dels quals s’ha exhaurit i d’haver constituït
la garantia definitiva del contracte.
Atès que l’Ajuntament ha obtingut ha consultat d’ofici les dades que figuren al RELI i ha
obtingut el corresponent certificat electrònic, i també ha obtingut d’ofici el certificat de
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palamós.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Prendre en consideració que s’han complert els requisits exigits al requeriment
que s’ha dut a terme i, en conseqüència, efectuar l’adjudicació del contracte de les obres
d’asfaltatge d’un tram de la Ronda Est entre la carretera de La Fosca i el carrer de
Roqueta, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS RUBAU SA pel preu de 45.288,49€,
IVA inclòs, amb subjecció a les determinacions del plec de clàusules administratives
particulars i a la seva proposició.
L’adjudicació s’efectua a favor de l’empresa que presenta la proposició econòmicament
més avantatjosa. Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com
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estableix l’article 151.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa
constar el següent:
A) S’han presentat set empreses a la licitació. D’acord amb les previsions del plec de
clàusules administratives particulars, han estat declarades totes admeses atès que
han presentat signada la declaració expressa responsable exigida.
B) L’empresa CONSTRUCCIONS RUBAU SA ha presentat l’oferta que representa el
preu més barat respecte de la resta d’ofertes
SEGON.-Aprovar la despesa corresponent, per import de 45.288,49€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 16.05.15320.61911 “Asfaltatges”.
TERCER.- Requerir l’empresa adjudicatària del contracte per tal què en un termini de 15
dies hàbils, en la data concreta que s’estableixi, a comptar des de la notificació de la
present resolució, comparegui davant l’Alcaldia per tal de dur a terme la formalització del
contracte en document administratiu.
QUART.- Notificar el present acord als licitadors i publicar-lo al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Palamós de manera simultània amb l’expedició de la notificació.
CINQUÈ.-Nomenar responsable del contracte, d’acord amb allò que estableix l’article 52
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, al senyor Francesc Puig
Martorell,arquitecte tècnic municipal.
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui estenc aquest
certificat amb el vistiplau de l’alcalde.

