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DECRET 
 
Celebrada la licitació per a la selecció del contractista executor de l’execució de l’obra 
inclosa al Projecte d’Urbanització de la Zona Verda del Carrer Terral, la  Mesa de 
Contractació va emetre proposta d’adjudicació, la qual consta oportunament arxivada a 
l’expedient. 
 
Per tant,  
 
RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar de forma provisional el contracte d’obra del Projecte d’Urbanització 
de la Zona Verda del Carrer Terral a l’empresa VIALITAT I SERVEIS, S.L (B64311913) 
per un preu amb IVA exclòs de 70.688,78 euros, d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que han regit la licitació i d’acord amb l’oferta presentada. 
 
SEGON. Fixar les següents condicions d’execució del contracte, d’acord amb les 
millores proposades per l’empresa: 
 
Termini d’execució: 2 mesos des de la signatura de l’acta de replanteig 
Millores: valorades en 10.996,27 euros, sense IVA. 
Termini de garantia: 6 anys 
 
 
TERCER. Requerir l’adjudicatària provisional del contracte perquè constitueixi la 
garantia definitiva per import de 3.534,44 euros, corresponents al 5% del preu 
d’adjudicació exclòs l’IVA i perquè presenti la documentació justificativa d’estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar. 
 
L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva mitjançant una resolució motivada 
dins els cinc dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini establert en l’article 
135.4, paràgraf primer, de quinze dies hàbils comptadors des de la publicació de 
l’adjudicació al Perfil del Contractant. 
 
 
QUART. Aplicar la present despesa a la partida 2010/01/171/600.72 de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat del present Decret a la resta de licitadors i publicar-lo en el 
Perfil de contractant. 
 

Sant Vicenç de Montalt, 30 de juny de 2010 

 

L’alcalde      Davant meu, 

      El secretari interventor 


