AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)

Jordi Esteban Español, secretari de l’Ajuntament d’Olèrdola,
CERTIFICO:
Que, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola, reunida en sessió ordinària
el dia 27 de març de 2015, ha adoptat, per unanimitat dels membres presents, els
acords que íntegrament diuen:
“EXPEDIENT 25/2015. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE CONTRACTE D’OBRES
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA INTERSECCIÓ DE LA
CARRETERA BV-2119. PK 0,000 AMB ELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE
MOJA
Antecedents de fet
1. La Junta de Govern Local aprova en data 15 de gener de 2015 aprova l’expedient
de contractació, del contracte d’obres per a la construcció d’una rotonda a la
intersecció de la carretera BV-2119. PK 0,000 amb els carrers del nucli urbà de
Moja.
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2. En data 6 de març de 2015, la Mesa de Contractació proposa adjudicar el
contracte a PORT NARBONNE,S.L.
3. En data 9 de març de 2015, la Junta de Govern requereix PORT NARBONNE,S.L
perquè en el termini de 10 dies, i amb l’advertiment que en cas de no fer-ho es
considerarà que ha retirat la seva oferta, presenti la següent documentació:
a) Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’empresari i, en el seu
cas, representació
b) Documentació acreditativa dels compliments dels requisits de solvència tècnica
i econòmica, en els termes establerts en els plecs que regeixen la licitació.
c) Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva.
e) Adreça de correu electrònic per a notificacions
f) Altra documentació acreditativa dels extrems que el licitador hagi indicat en la
seva declaració responsable continguda al sobre 1 de la seva oferta.
4. El 25 de març de 2015, PORT NARBONNE presenta la documentació exigida,
essent aquesta valorada favorablement per al Mesa de Contractació en la mateixa
data.
5. En data 26 de març de 2015, el Secretari i la Interventora emeten informe
favorable a l’adjudicació, amb número 081/2015.
Fonaments de dret
1. Els articles 162 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic que regulen l’adjudicació dels contractes d’obres.
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2. La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció d’aquest acte en virtut del
Decret d’Alcaldia de delegació de competències de 10 de setembre de 2012, sobre
la competència de la Junta de Govern per acordar aquests actes, publicat al BOP
de 26 de setembre de 2012 que remet a l’acord publicat al BOP de 22 d’agost de
2011.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar a PORT NARBONNE,S.L el contracte d’obres per a la construcció
d’una rotonda a la intersecció de la carretera BV-2119. PK 0,000 amb els carrers del
nucli urbà de Moja, per import de 145.314,39€, més 21% d’ IVA fent un total de
175.830,41€.
Segon.- Autoritzar la disposició de la despesa per import de 175.830,41€,. Núm.
Operació 175.830,41 euros, així com aprovar la fase A/ per l’ import corresponent.
N. Operació Fase Referència Projecte Aplicació
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Import

Nom terc.

Text lliure

175.830,41 PORT
ADJUDICACIÓ CONTRACTE
NARBONNE OBRES - EXPEDIENT 025/2015 ROTONDA MOJA

Import
75.086,25

Nom
terc.

Text lliure
ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES EXPEDIENT 025/2015 - ROTONDA
MOJA(Operación Encadenada)

Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini de 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Quart.- Notificar aquest acord a PORT NARBONNE,S.L. ”
L’acord que precedeix consta a l’esborrany de l’acta de la sessió expressada,
certificant-se amb les reserves i salvetats de l’article 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
I perquè consti, als efectes oportuns, estenc el present certificat d’ordre i amb el
vistiplau del Sr. Alcalde, Josep Tort i Miralles.

Olèrdola, 8 d’abril de 2015
Vist i plau
L’alcalde
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