DECRET 2016/760 de data 03/05/2016
Vist l'expedient de contractació, tramitat de forma ordinària, mitjançant procediment obert, del contracte de
serveis per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut, control de qualitat, direcció
facultativa i documentació final d'obra de la rehabilitació de la nau gran del Vapor, amb un pressupost de
licitació de 127.942,50 € que no inclou la quota de l'IVA.
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 7 d'abril va proposar l'adjudicació a GUITART
ARQUITECTURA I ASSOCIATS, SLP, per un import de 89.950,- €, per haver estat l'oferta que ha obtingut
major puntuació
Atès que a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l'article 151 del TRLCSP per
procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.
Atès que el passat 25 d'abril ha esta dipositada la garantia definitiva del contracte per import de 4.497,- €.

És competència del tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia l'adopció d'aquesta
resolució, de conformitat amb l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, d'acord amb la delegació conferida
per decret de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació., el contracte de serveis per
a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut, control de qualitat, direcció facultativa i
documentació final d'obra de la rehabilitació de la nau gran del Vapor, a GUITART ARQUITECTURA I
ASSOCIATS, SLP, per un import de 89.950,- €, que no inclou la quota de l'IVA.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 108.839,50 (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
1021-9333/63202 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- COMUNICAR a l'adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de la
notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de licitació i
PUBLICAR l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant de la web municipal.

Ho decreta i signa el tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Organització i Economia i als efectes exclusius de
l'exercici de la funció de fe pública, ho certifico.
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