DECRET DE L´ALCALDIA 278/2010

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26-10-2010, va acordar adjudicar
provisionalment el contracte de les obres de la remodelació de la xarxa de
clavegueram i d´aigua a Les Pobles a l´empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS,
S.L.U. per la quantitat de 433.274,33.-€ (IVA inclòs).
L´empresa BECSA, S.A.U. en data 5-11-2010 (reg. d´entrada 1337/2010) presenta
recurs de reposició contra l´acte administratiu de l´adjudicació provisional alhora que
sol.licita la suspensió de l´execució de l´acte recorregut.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 22-11-2010, desestima el recurs de
reposició interposat així com la sol.licitud de suspensió de l´acte recorregut.
L´empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS, S.L.U., durant el termini que estableix l´art.
135 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, ha presentat la documentació
que se li va requerir i ha constituït la garantia definitiva per un import total de
21.663,72.-€.
En conseqüència, s´ACORDA:
1.- Adjudicar definitivament el contracte de les obres de la Remodelació de la xarxa de
clavegueram i d´aigua a Les Pobles a l´empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS,
S.L.U. per la quantitat de CINC CENTS ONZE MIL DOS CENTS SEIXANTA TRES
AMB SETANTA UN EUROS (511.263,71.-€), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:433.274,33.-€
Import IVA (18%): 77.989,38.-€
Preu del contracte: 511.263,71.-€
2.- L´import del present contracte s´abonarà a càrrec de la partida 450.619.01 del
pressupost de 2010.
3.- Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i a l´empresa adjudicatària que
haurà de comparèixer a la signatura del document de formalització del contracte en el
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l´endemà de la present notificació. En el
cas que no compleixi l´esmentat requeriment, l´adjudicació quedarà de ple dret sense
efecte, amb les conseqüències previstes en l´art. 140 de la Llei 30/2007, de contractes
del sector públic.
4.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l´Ajuntament, d´acord amb
el que estableix l´art. 138 LCSP.
Contra la present resolució, per tractar-se d´un acte confirmatori de l´adjudicació
provisional, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

La secretària interventora acctal.

Santes Creus, 23 de novembre de 2010.
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