DECRET DE L’ALCALDIA.Argelaguer, 8 de febrer de 2017
ARTUR GINESTA I RAMBLA , alcalde president de l’ajuntament d’ARGELAGUER.
Adjudicar l’obra “Construcció d’una passera peatonal sobre el torrent del Vinyot”
Aquest ajuntament ha instruït expedient per a la contractació de l’obra de Construcció d’una passera
peatonal sobre el torrent del Vinyot, i totes les empreses convidades han presentat la seva oferta
econòmica per optar a l’obra:
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Agusti Y Masoliver, SA (AMSA)
Excavacions y Pinturas, SA (EPSA)
Salvador Serra, SA

Vist l’informe del tècnic Josep Martín i Jutglar, de data 07-02-2017, en el qual consta que la millor
oferta presentada és la de l’empresa SALVADOR SERRA, SA.
Atès que l’adjudicació de l’obra de l’Adequació de l’aparcament del Casal, té la consideració de
contracte menor de conformitat amb el que disposa l’article 138.3 del RDL 3/2011, text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
HE RESOLT:
Primer.- Adjudicar el contracte menor per l’obra de la Construcció d’una passera peatonal sobre el
torrent del Vinyot, a l’empesa Salvador Serra, SA, amb NIF A17033473, i amb domicili a la Crta. de
Pujals, s/n de Porqueres (17834), sota les condicions següents:
 El preu del contracte s’estableix en 41.092,90 € més 8.629,51 € de l’IVA vigent aplicable, total
de 49.722,41 € (Quaranta-nou mil set-cents vint-i-dos euros amb quaranta-un cèntims) IVA
inclòs.
 El termini d’execució per contracte es fixa en 1 mes.
 Constituir en el termini de tres dies hàbils la garantia de 2.054,64 € corresponent al 5% del
preu de l’adjudicació.
Segon.- Disposar aquesta despesa amb càrrec a la partida 60900 459 2016 del pressupost vigent.
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària de la instal·lació per tal que en el termini de 5 dies
naturals comparegui davant l’ajuntament, a fi de formalitzar el contracte administratiu corresponent.
Quart.- Notificar aquest acord a totes les empreses que van presentar oferta econòmica.
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