AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET 125/2019
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA EN VIES
PÚBLIQUES D’ARFA, ADRALL, LA PARRÒQUIA D’HORTÓ I EL PLA DE SANT
TIRS, DINS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA PER A 2019.
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet,
“En relació a la contractació de les obres de ”Millora en vies públiques d’Arfa, Adrall,
La Parròquia d’Hortó i El Pla de Sant Tirs”, pel procediment obert simplificat abreujat,
cofinançades per la Diputació de Lleida, subvencions per a la dinamització local 2019.
Atès que el ple municipal, reunit el dia 28 d’octubre del 2019, va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra esmentada, i va aprovar l’obertura del procediment de
contractació mitjançant procediment obert simplificat atesa la quantia del projecte.
Atesa la puntuació de les ofertes per part de la Mesa de Contractació de 27 de novembre
del 2019:
Àrids i formigons Pont d’Espia, SL:
Transports i Excavacions Meya SL
Ponte Trilla SL
Ribalta i Fills SA

400 punts
350 punts
300 punts
100 punts

Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de data 27 de novembre del 2019,
d’adjudicació de l’esmentat contracte a l'empresa Àrids i formigons Pont d’Espia SL.
Atesa la renúncia d’aquesta empresa de data 29 de novembre del 2019.
HE RESOLT:
Primer.- Adjudicar les obres de ”Millora en vies públiques d’Arfa, Adrall, La Parròquia
d’Hortó i El Pla de Sant Tirs” a la segona empresa amb millor puntuació, atesa la
renúncia de la primera, que és TRANSPORTS I EXCAVACIONS MEYA SL, per
import de 47.900,00,-€ (IVA inclòs).

Segon.- Comunicar a TRANSPORTS I EXCAVACIONS MEYA SL:
1.- que ha d’aportar la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs): 1.979,34,-€, i la documentació que s’estableix a la clàusula quinzena del
Plec de condicions en el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la
recepció de la notificació d’aquesta Resolució.
2.- que l’execució de les obres es desenvoluparà d’acord amb els plecs de clàusules i la
documentació tècnica aprovada, d’acord amb el contingut de l’oferta presentada i amb
compliment de les millores en relació a l’oferta econòmica i amb les característiques i
avantatges de la proposició que han determinat la selecció.
3.- que segons l’article159.6 g) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, la
formalització del contracte s’efectua mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de la resolució d’adjudicació.
Tercer.- aplicar la despesa a càrrec de la partida pressupostària corresponent del
pressupost de la corporació de l’exercici 2019.
Quart.- notificar aquesta Resolució a les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació del recursos procedents, i deixar-ne deguda constància a
l’expedient de conformitat amb l’article 155 LCSP.
Cinquè.- publicar l’adjudicació mitjançant anunci al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri per la
seva ratificació i coneixement.
El Pla de Sant Tirs, 29 de novembre del 2019.
L'alcaldessa
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