CERTIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA
Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Pi,
certifico que la Junta de Veïns de l’Entitat en sessió del dia 8 de juny de 2009, ha adoptat el
següent acord, que transcric literalment:
2n. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES DE MILLORA I SOTERRAMENT DE LA XARXA
D’ENLLUMENAT DE PI
Vist l'expedient de licitació per l’adjudicació del procediment obert, amb criteris d’adjudicació
diferents del preu, de les obres millora i soterrament de la xarxa d’enllumenat de Pi, en virtut de
les actuacions practicades.
Atès l'acord de la Junta de l’Entitat del dia 2-2-2009, pel qual es va aprovar el present expedient
administratiu de contractació i s’acordà procedir a la licitació i contractació de l'execució de
l'obra de referència mitjançant procediment obert, amb criteris d’adjudicació diferents del preu i
tramitació urgent, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars i projecte tècnic
aprovats a l’efecte. En el mateix acord també es va convocar la licitació corresponent i aquesta
convocatòria ha estat publicada al DOGC núm. 5330 del dia 3-3-2009, al BOP de Lleida núm.
31, del dia 3-3-200913-3-2009 i a l’apartat de contractacions de la pàgina web de l’Entitat.
Atès que dins de termini s’han presentat les següents proposicions:
1a. INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA SL.
2a. JOSEP PUIG I DOMINGO.
3a. EIPSA LLEIDA SA.
4a. OB 2003 SL
5a. RIPOLL OLIVERAS SL
6a. ELECNOR SA
Atès que la Mesa de Contractació, previ l’informe valoratiu dels serveis tècnics, el dia 2 de juny
de 2009 ha proposat l'adjudicació provisional del contracte a favor de Josep Puig i Domingo pel
fet d'ésser la proposició econòmicament més avantatjosa que reuneix els requisits exigits al
plec de clàusules aprovat. S’adjuntarà una còpia de l’acta referida com a Annex 1 de les
certificacions de la present resolució.
Vist allò que disposa el PCAP aprovat per a aquesta actuació i el que preveuen els articles 135,
145 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la part
encara vigent del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, la Llei 7/85 de 2 d'abril, i el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així
com la resta de normes d'aplicació en matèria de contractació administrativa.
Un cop deliberat l’assumpte s’acorda per unanimitat dels assistents, el següent:
Primer. Declarar vàlida la licitació efectuada i la proposta d'adjudicació feta per la Mesa de
contractació, i adjudicar provisionalment el contracte de les obres de millora i soterrament de la
xarxa d’enllumenat de Pi a favor de Josep Puig i Domingo, amb NIF 40557814M i domicili
social al carrer Bonavista, núm. 5, 17529 Age - Puigcerdà, pel preu cert sense IVA de

117.645,54 €(el preu amb l’IVA del 16% inclòs és de 136.468,83 €) amb estricta subjecció als
Plecs de clàusules aplicables i al projecte tècnic aprovats per a aquesta obra.
També seran d’aplicació les condicions descrites, valorades i acceptades de la seva oferta que
consta a l’expedient i també les altres obligacions essencials expressament previstes al PCAP.
Segon. Requerir l'adjudicatari provisional, perquè en el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir de la publicació de la present adjudicació provisional, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva a favor d’aquest Ajuntament xifrada en 5.882,28 €.
A més, abans de la finalització del termini establert per a l’adjudicació definitiva, haurà de
presentar també la designació del representant del contractista en l'obra (delegat d’obra) i
comunicació del seu domicili a efectes de notificacions derivades del present procediment i de
l’execució a què es compromet, situada en les mateixes obres o en un lloc pròxim al seu
emplaçament.
Tercer. Cal publicar aquesta adjudicació provisional al BOP de Lleida i a l’apartat de
contractacions de la pàgina web de l’Entitat.
Aquesta resolució també s’ha de notificar en legal forma a l’adjudicatari provisional i a la resta
de licitadors que han presentat la seva proposició al present procediment.
I perquè consti, lliuro aquest certificat, a l’empara del que disposa l’article 206 del ROF, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. President.
Pi, 9 de juny de 2009
Vist i plau
EL PRESIDENT,
Joan Capdevila Caldés

El Secretari,

