AJUNTAMENT DE VALLS
Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 7 de març de 2014 es va adoptar,
entre d'altres, el següent acord:
Adjudicació del contracte per a la Gestió de les Eines 2.0 de l'Ajuntament de
Valls.
Vist l'expedient de licitació del contracte de gestió de les eines 2.0 de l'Ajuntament de
Valls.
Vista la proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, d'acord amb l'informe emès
pel servei tècnic de l'Ajuntament de Valls, que es descriu a continuació:
Licitadors que han presentat ofertes:
Laura Batet- ha declinat invitació
Vilaniu Comunicació //50.000 + IVA......................100 punts
Aidea Programació SCP //50.500 + IVA..................99 punts
Proposta d'adjudicació a favor de :
Vilaniu Comunicació per un import de 50.000 euros+ IVA
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2014, en què es va
resoldre declarar les ofertes més avantatjoses en el procés de licitació del contracte de
de gestió de les eines 2.0 de l'Ajuntament de Valls i es va requerir al licitador que les
havien presentat per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, presentessin la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans
que s'haguessin compromès a dedicar al contracte, i d'haver constituït la garantia
definitiva.
Vist que el licitador que havien formulat les ofertes més avantatjoses han presentat la
documentació requerida.
Atesos els articles 160 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia.
Tanmateix, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local segons Decret
d'Alcaldia núm. 254/2011, de 16 de juny, i de conformitat amb la LRBRL i l'article 51.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

AJUNTAMENT DE VALLS
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de gestió de les eines 2.0 de l'Ajuntament de Valls a
Vilaniu Comunicació per un import de 50.000 euros + IVA
SEGON- Requerir els adjudicataris per tal que, dins del termini de quinze dies hàbils,
formalitzin el contracte.
TERCER.- Notificar-lo als licitadors.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 7 de març de 2014
Vist i Plau
L'alcalde

Albert Batet Canadell
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