
 
                     

Na Sònia Durán Carrero, Secretària acctal, de l’Ajuntament d’Argençola

CERTIFICO:

Que al ple de la Corporació en sessió de data 17 de febrer de 2017 va prendre antre
altres el següent acord que es transcriu del seu tenor literal: 

“PROPOSTA D’ACORD NÚM. 02

PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ CONTRACTACIÓ D’OBRES
PER ACTUAR ALS TRAMS DELS CAMINS AFECTATS PELS AIGUATS DELS 2 I 3
DE NOVEMBRE 2015”.

Vist que en data 20 de gener de 2017, es va publicar al perfil del contractant l’anunci
de l’acord del ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió extraordinària de data 20 de
gener de 2017, pel qual s’exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que regeixen la contractació de les obres “ Contractació d’obres per actuar
als trams dels camins afectats pels aiguats dels 2 i 3  de novembre de 2015, així com
al licitació d’aquest contracte pel procediment obert simplificat.

Vist que en data 10 de febrer de 2017, la secretària de la Mesa va aixecar acta de la
constitució de la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre núm. 1 i qualificació
de la documentació administrativa d’acord amb la clàusula 18èna del  Plec, a la qual
s’hi reflexa el requeriment de documentació que manca de tres empreses licitadores
(URIEL JORBA  GUDAYOL, DAVID GUINDOS MARTINEZ, TEHORSA S.A. ).

Vist que en data 15/02/2017 la secretària de la Mesa va aixecar acta de la Mesa de
Contractació la qual reflexa l’acord de declarar admeses les empreses següents, un
cop finalitzat el termini per esmenat deficiències.

EMPRESA/EMPRESARI
U.JORBA
DAVID GUINDOS MARTINEZ
M I J GRUAS S.A.
TEHORSA
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Vist que la Mesa de contractació es va reunir en data 16 de febrer de 2017, per
l’obertura del sobre núm. 2 ( proposta econòmica.)

Vist l’informe tècnic  de data 16 de febrer de 2017 de valoració de les ofertes
presentades, en que el licitador que va quedar en primera posició es  J I M Gruas S.A

D’acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del TRLCSP, correspon al
Ple de la Corporació adjudicar aquells contractes d’obres que el seu import superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost, com és el cas.

Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obra “Contractació d’obres per actuar als trams dels
camins afectats pels aiguats dels 2 i 3  de novembre de 2015”, a l’empresa M I J.
GRUAS S.A. amb CIF A-25031576  i domicili a  Ctra. N-230 km 14,5 – 25125
Alguaire ( Lleida ), per un import de 60.069,44€.

SEGON.- Requerir a l’adjudicatari i condicionar l’efectivitat de la signatura del
contracte a l’aportació de la garantia definitiva tal i  com s’estableix en la clàusula núm.
21 del plec de clàusules administratives particulars,  corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació ( IVA exclòs).

TERCER.- Requerir a l’adjudicatari  per que en el termini no superior a quinze ( 15)
dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se notificat l’adjudicació , formalitzi el
contracte, d’acord amb l’art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, 

QUART.- Autoritzar la despesa   a la partida pressupostaria 619.02/454 de l’exercici
2017 d’import 66.803,20€.

CINQUÈ.- Notificar aquest resolució a la resta d’empreses licitadores.

SISÈ.- Publicar el resultat d’aquesta adjudicació al perfil del contractant.

Plaça de Lluís Maria Xirinacs  s/n     08717-Argençola    Telf i fax 938092000    E-mail argensola@diba.cat

www.argencola.cat

2

mailto:argensola@diba.cat


 
                     
SETÈ.- Facultar al Sr. Joan Sola Regidor d’Urbanisme per que pugui signar qualsevol
document que calgui per fer efectius els acords precedents.”

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels  cinc membres assistents
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

La present certificació s’expedeix  amb el vist i plau del Sr. Toni Lloret Grau Batlle
d’Argençola a 17 de febrer de 2017, abans de ser aprova l’acta corresponent i a
reserva dels termes que resultin de la seva aprovació de conformitat amb l’establert a
l’article 206 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals

             Vist i plau 
              El Batlle La Secretària accal 
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