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ATES que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2018 es
va aprovar la convocatòria de licitació per adjudicar el contracte d’obres municipals
ordinàries anomenat “Millora de la seguretat de les parades d’autobús que donen
servei a les urbanitzacions Airesol AB i C” . El Projecte va ser aprovat per Junta de
Govern Local en data 18 de setembre de 2018 atenent a l´informe tècnic emès per
la cap d’unitat de Medi Ambient, Sra. Marina Muntada on també s’acompanyava
l’acta de replanteig corresponent .
VIST que s’ha publicat el projecte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
dia 27 de setembre de 2018 per a la seva exposició pública. El termini d’informació
pública ha finalitzat sense que s’hagin presentat al·legacions i el projecte s’ha
aprovat definitivament per Decret núm. 1316 de 14 de novembre de 2018.
VIST que el 3 de desembre de 2018 es va publicar en el perfil del contractant
d’acord amb l’art. 63 de la LCSP 2017 el plec de clàusules administratives i tota la
documentació integrant de l’expedient CONT1800220 aprovat per Junta de Govern
Local del 27 de novembre de 2018.
VIST que el termini per presentar ofertes d’acord amb l’anunci publicat al perfil de l
contractant va finalitzar el dia 27 de desembre de 2018 i no s’ha presentat cap
oferta en el Registre General de l’ajuntament.
ATÈS l’informe de data 11 de gener de 2019 emès per la cap d’unitat de Medi
Ambient, Sra. Marina Muntada, que considera convenient tramitar de nou aquesta
licitació amb les mateixes condicions com a procediment obert simplificat d’acord
amb l’art. 159 de la LCSP 2017.
VIST l´informe del Secretari núm. IS_04/2019 de data 16 de gener 2019
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 11/2019, de data 22 de gener de
2019.
Examinada la documentació que l'acompanya, , i de conformitat amb allò establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local
ACORDA
PRIMER.- Declarar desert el procediment de licitació del contracte d’obres de
“Millora de la seguretat de les parades d’autobús que donen servei a les
urbanitzacions Airesol A, B i C (CONT1800220), convoca er acord de la Junta de
Govern Local en sessió de 27 de novembre de 2018, per no haver rebut cap
proposta.
SEGON.- Aprovar novament els plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert d’acord amb l’art. 159 de la LCSP 2017 i
amb el nou núm de referència CONT1900010.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb les mateixes
condicions que el contracte CONT1800220 aprovat per Junta de Govern Local del
27 de novembre de 2018, tot declarant la seva tramitació ordinària, adjudicació
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mitjançant la pluralitat de criteris,
amb els codis CPV45000000 Treballs de
construcció; 45233140-2 Obres i Vials;
TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 66.949,28 € a càrrec de la partida
A4-4412-629.03del pressupost municipal.
QUART.-Publicar aquesta resolució i l'anunci de licitació en el perfil de contractant
amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars , i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci
de licitació.
SISÈ.- Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President :
- El tinent d’alcalde de Recursos Generals i Serveis Municipals (Suplent:
tinentd´alcalde de Finances i Coordinació)
Vocals :
- El secretari (Suplent: tècnica de Serveis Jurídics)
- L’interventor acctal. (Suplent: tècnica auxiliar d’Intervenció)
- La tècnica de Serveis jurídics(Suplent: tècnic Jurídic i d’Administració General de la
Unitat Jurídica i Administrativa de Serveis a la Persona)
- L’arquitecte de Planejament i Projectes (Suplent: cap d’unitat de Via Pública)
Secretària de la mesa: administrativa de la Unitat de Contractació
SETÈ.- Designar com a responsable del contracte el director facultatiu Sr. Guillem
Sanz
VUITÈ.- Facultar a l’alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat,
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet
que es poguessin produir.
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Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari, amb el vistiplau del President de la Junta de Govern Local.
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