
RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm.38/2009.- 

 
 A la vista de les propostes d’adjudicació provisional, formulades per la Mesa de Contractació en les 
seves sessions celebrades en data 12-3-2009,  en relació amb les obres denominades respectivament: 
 

 “Reforma part de la coberta i façanes, carrer d’en Font núm.1”. 
 “Mòdul B i porxo del Pavelló cobert de Petra”   

 
  En ús de la competència atribuïda per la disposició addicional segona (apartat núm.1) de la Llei 

 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i considerant com a millores ofertes, possibles de 
complir, les proposades per la Mesa de contractació, HE RESOLT  

 
1.- Aprovar les adjudicacions provisionals següents: 
 

Obra: “Reforma part de la coberta i façanes, carrer d’en Font núm. 1”. 
Adjudicatari:  Germans Nicolau Construccions 1970 S.L. 
Pressupost d’adjudicació:  215.511 euros sense IVA. 
Condicions: Millores oferides en l’oferta  per valor de 86.898,96 euros sense IVA. 
 
Obra: “Mòdul B i porxo del Pavelló cobert de Petra”   
Adjudicatari:  Germans Nicolau Construccions 1970 S.L. 
Pressupost d’adjudicació:  209.269, euros sense IVA. 
Condicions: Millores oferides en l’oferta  per valor de 99,962,46 euros sense IVA. 
 
            2.- De conformitat amb la clàusula 23 del Plec de Condicions, com a requisit previ per elevar a 
definitiva l’adjudicació provisional, es requereix a l’empresa esmentada per a presentar la documentació 
següent: 
 

 Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, que inclourà a més la 
certificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 Resguard de les garanties definitives constituïdes per valor del 5% de l’import d’adjudicació de 
cada obra, de les  abans esmentades, sense incloure IVA ( 10.775,55 euros i 10.463,45 euros 
respectivament). 

 La constitució d'aquestes garanties podrà acreditar-se per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics.  

 Còpia del contractes de les persones que faran feina a l’obra tant del personal de l’empresa ja 
contractat com les de nova contractació. 

 
 3.- Notifiqui‘s la present resolució a l’empresa provisionalment adjudicatària i a tots els licitadors 
participants en el procediment de selecció del Contractista. 
 
             4.- Publiqui’s la present resolució en el Perfil del contractant de la Pagina Web de l’Ajuntament de 
Petra, segons el disposat a la clàusula 23 del Plec de Condicions. 
 

El mana i signa la Tinent de Batle Caterina Mas i Bennassar a Petra, tretze de març de l’any dos mil 

nou.-       

      Davant mi 

      El Secretari 


