NOTIFICACIÓ A L’ADJUDICATARI

Sr. ___________________________

Mitjançant la present se li notifica l’acord del Ple Corporatiu en sessió del dia 16 de
febrer del 2017, aprovatori de l’adjudicació del contracte referenciat, del tenor literal
següent:
“.......................................
2.- Acord d’adjudicació de l’obra
Vist l’expedient de licitació per l’adjudicació del procediment obert convocat per
l’Ajuntament de Prats i Sansor per a l’adjudicació del contracte d’obres que consisteix
en l’execució del projecte “Arrenjament, Pavimentació i Serveis del Carrer dels Rocs i
Sant Serni”, convocat per acord del Ple de data 14.11.2016.
En data 27.01.2017 es va reunir la Mesa de Contractació, i d’acord amb el resultat del
sorteig, va proposar aixecar a l’organ de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Empresa
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
SERVIOBRES QUERALT, SL
RIBALTA I FILLS, SA
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
FLOTATS, SA
ARTIFEX INFRAESTRUCTURES, SL
PASQUINA, SA
UTE EXCAVACIONS MONTSERRAT,SL-CATALANA I.S.A., SL
TRANSPORTS I EXCAVACIONS MEYA, SL
SALVADOR SERRA, SA
AMADEU CARBONELL

Puntuació
55
55
55
55
52
51
51
50
49
49
47

Per Resolució de l’Alcaldia de data 30 de gener, s’aprova la relació classificada de les
ofertes i es requereix al licitador que ha obtingut la millor puntuació, i que és la
presentada per l’empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL pel preu de
176.612,15€ més IVA i les millores tècniques i econòmiques ofertades, perquè presenti
la documentació justificativa de conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP.
Atès que l’adjudicatari en data 09.02.2017 ha presentat la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, ha constituit la garantia definitiva i altra exigida.

Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert en el
TRLCSP, i fent ús de les atribucions que ens confereix la legislació vigent, acordem:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació efectuada i la proposta d’adjudicació feta i
adjudicar el contracte d’obres del projecte “Arrenjament, Pavimentació i Serveis del
Carrer dels Rocs i Sant Serni ”, a favor de l’empresa INFRAESTRUCTURAS TRADE,
SL, amb NIF B65866006 pel preu de 176.612,15€ euros (IVA exclòs), el qual es
regirà pel plec de clausules administratives particulars i pel projecte tècnic aprovats per
aquesta obra i amb subjecció a l’oferta i a les millores tècniques i econòmiques
presentades per l’adjudicatari.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 450-619 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i
que han participat en el procés de contractació, amb indicació del recursos procedents.
QUART. Notificar a INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL, adjudicatari del
contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte administratiu
d’execució de l’obra que tindrà lloc en el termini de quinze dies hàbils des de la
recepció de la present resolució.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
SISÈ. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el pla de
seguretat i salut de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte per a la
seva aprovació per l’Ajuntament previ informe del coordinador de seguretat i salut i/o
director facultatiu de les obres i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral.
Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333.3 del TRLCSP.

...................”

Posteriorment se’l citarà per a la signatura del contracte en document administratiu.
No obstant això, podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent a
càrrec seu les corresponents despeses.
Contra la present resolució pot interposar, alternativament, recurs de reposició
potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, davant aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i
117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós-administratiu,

davant el Jutjat del contenciós-administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosaadministrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sens perjudici de que pugui
interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Prats i Sansor, 20 de febrer del 2017
El Secretari

