Urbanització carrers
Portal Magdalena-Noguerola
U-6/17

RESOLUCIÓ
Atès que l’Ajuntament de Lleida, per acord plenari de data 30 d’octubre de 2009, va
encarregar a l’EMU DE LLEIDA SL. la gestió integral del Pla d’actuació del projecte
d’intervenció integral al barri del Portal Magdalena- Noguerola de Lleida.
En execució de l’esmentat projecte d’intervenció integral hi ha prevista una actuació
consistent en la Reurbanització del barri Noguerola.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Lleida de data 17 de novembre de 2017,
s’ha aprovat el Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers, dins
l’àmbit del portal Magdalena /Noguerola de Lleida. El mateix acord obre el període
d’exposició al públic del projecte i encarrega a l’EMU de Lleida SL per tal que de forma
simultània, iniciï els tràmits de licitació de l’obra.
Atès que en data 18 de desembre de 2017, l’EMU de Lleida SL va aprovar el Plec de
condicions que havia de regir l’execució del projecte.
Vista la concurrència pública d’ofertes, per l’execució de les obres esmentades, en la
qual han presentat oferta 7 empreses.
Vist el contingut de l’informe-proposta emès pels serveis tècnics municipals de data 12
de febrer de 2018.
Vist el contingut del Plec de Condicions que regeix l’esmentada concurrència.
Vist el que preveuen les Instruccions Internes aprovades pel Consell d’Administració de
data 3 de juliol de 2008.
En virtut de les facultats conferides per acord del Consell d’Administració de data 11 de
març de 2015,
S’ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR l’execució de l’obra del Projecte de millora de l’accessibilitat i
infraestructures en varis carrers, dins l’àmbit del portal Magdalena /Noguerola de Lleida a
l’entitat ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU per un import de VUIT-CENTS
DEU MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS

(810.294’95 €) més l’import que correspongui en concepte d’IVA, i les millores
acceptades per l’òrgan de contractació.
Quart.- Notificar la present resolució a les entitats que han participat en la contractació i
publicar-la al Perfil del Contractant de la pàgina web de l’EMU DE LLEIDA, SL.
Cinquè.- Convocar a l’entitat adjudicatària per tal que en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de la notificació de l’adjudicació procedeixi a prestar aval bancari per import
del 5% del pressupost d’adjudicació i es personi a les oficines de l’EMU DE LLEIDA, SL
als efectes de preparar la formalització del corresponent contracte d’execució d’obra.

Lleida, 14 de febrer de 2018

Josep Farrero i Jordana
EMU DE LLEIDA SL
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