
RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm.47/2009.- 
 
 Adjudicada provisionalment mitjançant Resolució de Batlia núm. 38/2009 de 13 de 
març, l’ obra denominada: 
 
  “Reforma part de la coberta i façanes, carrer d’en font núm. 1” 
 
  Una vegada presentats els documents requerits a l’adjudicatari mitjançant l’esmentada 
Resolució, com a requisit previ exigit per la clàusula 23 dels Plecs de Condicions corresponents, 
per elevar a definitiva l’adjudicació fins ara provisional.  
 

  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  
Aprovar l’adjudicació definitiva següent: 

 
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. 
 
 

Així mateix i de conformitat amb l’article 140 de la Llei abans esmentada, requereixo a 
l’empresa adjudicatària per a formalitzar les corresponents contractes d’obres a l’ Ajuntament, 
mitjançant document administratiu municipal, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar 
des de la recepció de la notificació de la present resolució; així com per a depositar a la caixa 
municipal la garantia definitiva corresponent (5% del Pressupost d’adjudicació sense IVA), abans 
de signar els corresponents contractes d’obres. 
 
 

Que es notifiqui la present resolució a l’empresa  adjudicatària i a tots els licitadors 
participants en el procediment de selecció del contractista. 
 
            Que es publiqui 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 vint-i-quatre de març de 
l’any dos mil nou.- 
        Davant mi: 
        El Secretari. 
 


