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DECRET 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2010, es va aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’obra 
anomenada “Projecte Renovació Enllumenat Zona Entorn de l’Església”. 
 
Es van cursar 11 invitacions per a presentar proposicions a la licitació i es va 
atorgar un termini de 5 dies hàbils per presentar-les. Dins el termini atorgat, han 
presentat proposta per Registre d’Entrada les empreses que tot seguit s’esmenta: 

- PERE FERRER, S.L 

- ELECTRICITAT BOQUET, S.L 

- JAUME TRESSERRAS, S.L 

- ELECNIA, S.L 

- BITEL INTEGRADOR, S.L 

- CONSTRUC-GREEN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L 

 

El dia 20 d’abril de 2010, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, es va procedir a  
l’examen i valoració de les ofertes presentades i l’empresa que ha presentat 
l’oferta més avantatjosa tenint en compte tots els criteris d’adjudicació és 
ELECNIA, S.L. 
 
Per tant, RESOLC 
 
PRIMER. Adjudicar de forma provisional el contracte d’obra del Projecte 
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DE LA ZONA ENTORN DE L’ESGLÉSIA a 
l’empresa ELECNIA, SL per un preu sense IVA de 67.848,40 euros. L’import de 
l’IVA ascendeix a 11.631,74 euros. 
 
SEGON. Requerir l’adjudicatària provisional del contracte perquè constitueixi la 
garantia definitiva per import de 3.392,42 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. 
 



 

 
TERCER. Aplicar la present despesa a la partida 2010/01/165/633.03 del 
pressupost vigent. 
 
QUART. Notificar el present acord als interessats. 
 
Sant Vicenç de Montalt, 28 d’abril de 2010 

L’alcalde       Davant meu, 

       El secretari interventor, 


