Immaculada Jané i Viñals, secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona (Solsonès),
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2011, va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“El dia 21 de juliol de 2010 l’Ajuntament de Solsona i l’INCASOL signaren el conveni de
col·laboració per garantir el desenvolupament del centre escolar situat dins de l’àrea
residencial estratègica anomenada “Cabana del Màrtir”, conveni que preveu que
ambdues parts es comprometen a aportar, a parts iguals, l’import corresponent a
l’adjudicació en concurs obert de les obres d’urbanització i dotació d’infraestructures per
a la implantació del CEIP el Vinyet.
Per acord de Ple del dia 29 de juliol de 2010 s’aprovà el projecte “Separata del projecte
d’urbanització de l’ARE la Cabana del Màrtir” que inclou les obres necessàries per a la
implantació d’un CEIP dins d’aquest àmbit.
El Consorci de l’ARE Cabana del Màrtir, segons consta al punt sisè de l’acta de
constitució de data 21 de juliol de 2010, autoritzà a l’Ajuntament de Solsona a iniciar els
tràmits per la contractació de les obres d’urbanització esmentades.
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 30 de setembre de
2010 convocà concurs per adjudicar el contracte per procediment obert i la forma de
concurs.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5779, de data 21 de desembre
de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 178, de data 21
desembre de 2010 i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Solsona es va
publicar l’anunci de licitació per tal que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Durant la licitació es presentaren un total de vint-i-tres proposicions, que consten en
l’expedient.
Atès que els tràmits per adjudicar l’obra es van suspendre fins el dia 15 de setembre
de 2011, data en què l’Institut Català del Sòl autoritzà a l’Ajuntament de Solsona per
continuar l’adjudicació d’acord amb les bases del concurs;

Atès que la mesa de Contractació, reunida el dia 26 de setembre de 2011, a la vista
de l’informe emès pels serveis tècnics municipals i de l’acord publicat al BOE núm.
186, del dia 4 d’agost de 2011, pàgina 82003, acordà requerir documentació a
l’empresa DECOBLOCK, SL, amb CIF núm. B25492646, amb domicili al carrer
Espígol, núm. 9 de Tornabous (Lleida);
De conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Ratificat l’informe emès per la mesa de contractació de data 26 de setembre
de 2011.
Segon. Requerir a DECOBLOCK, SL, amb CIF núm. B25492646, amb domicili al
carrer Espígol, núm. 9 de Tornabous (Lleida), per a què presenti en el termini de deu
dies des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per a obtenir
de forma directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels medis que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a
l’article 53.2 de la Llei de contractes del sector públic, i de haver constituït la garantía
definitiva que sigui procedent.”
Tot seguit, la proposta que es porta a la consideració del Ple se sotmet a votació i és
aprovada per la unanimitat dels regidors.
I perquè consti signo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Solsona, 19 d’octubre de 2011
Vist i plau
L’alcalde

David Rodríguez i González

