Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de l’Ajuntament d’Hostalric,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Hostalric, en sessió de data 21 de
desembre de 2015, va acordar:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL A JOSEP
MARIA FOSALBA I JULIÀ
Vist l’expedient de contractació del servei d’un arquitecte tècnic municipal per
l’Ajuntament d’Hostalric mitjançant procediment obert, s’ha tramitat conforme preveu
l’article 109 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), havent-se
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment
obert.
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del
contracte del servei d’un arquitecte tècnic de l’Ajuntament.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de setembre de 2015, va
acordar:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’un arquitecte tècnic municipal.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
de servei de referència, el qual s’adjudicarà pel procediment negociat amb publicitat.
Tercer. Aprovar una despesa de 18.000 euros anuals més IVA amb càrrec a la partida
núm. 15-02-92-22-706 del Pressupost Municipal per una dedicació de 20 hores
setmanals.
Quart. A l’expedient caldrà deixar constància de les invitacions cursades, de les ofertes
rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.
Atès que l’edicte de la convocatòria d’aquesta contractació es va publicar en el BOP
de Girona el dia 8 d’octubre de 2015 i en el perfil del contractant de l’Ajuntament
d’Hostalric.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de novembre de 2015, va
acordar invitar a tots els licitadors, que van presentar la seva petició, per ser convidats
a presentar la seva proposta per la contractació d’un arquitecte tècnic municipal.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 15 de desembre de 2015, el resultat
de la qual és el següent:
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Oferta
econòmica

Suma
Total

5,8

19,81

25,61

ALFONS DEL RÍO DALMAU

36,7

19,78

56,48

3

ANGEL MOLINA SEGURA

27,8

19,83

47,63

4

ISABEL GÓMEZ CERRATO

19,5

20

39,50

5

JOAN FERNANDEZ GIRONÈS

18,9

19,96

38,86

6

J.MARIA FOSALBA JULIÀ

60

19,75

79,75

7

MANEL CASTRO DELGADO

3

19,75

22,75

8

MARIA ORTIZ MARÍ

5

19,82

24,82

9

SEBASTIÀ VILLENA NICOLAU

46,1

19,88

65,98

Total
Nom aspirant

Experiència
Professional

1
J
2

ALBERT SERRATS JUANOLA

Atès que la mesa de contractació assenyala que el candidat que ha obtingut una
puntuació més alta és el Sr. Josep Maria Fosalba i Julià i proposa aquest candidat per
ocupar la referida plaça.
Atès que les millores proposades pel candidat seleccionat, en relació a les que
constaven en el Plec de clàusules, són les següents:


SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS. RESUMS ANUALS
Atès que les diferents actuacions del tècnic municipal quedaran relacionades
informàticament es proposa lliurar a finals del mes de gener següent de
l’exercici finalitzat, la següent documentació:
o Intervencions Brigada municipal. Divisió per tipologia i ubicació
sobre planimetria.
o Llistats dels diferents informes emesos pel tècnic: Obres menors,
Informes, Disciplina Urbanística...
o Propostes d’intervencions amb valoració per incloure als
pressupostos municipals.

La realització d’aquests treballs facilitarà l’estudi global del treball realitzat
durant l’exercici, les mancances detectades i una millor proposta d’organització
i del recursos a utilitzar.


RELACIÓ AMB CONTRACTACIONS EXTERNES (Inversions i concessions)
Aquest apartat fa referència a la proposta de control i assessorament a l’Equip
de Govern Local en quan a les contractacions que l’Ajuntament dugui a terme
amb empreses externes, sent aquest el detall:
o Seguiment del procés d’elaboració de Projectes Executius d’obres
per a inversions i millores, actuant com a tècnic representant de
l’administració.
o Ajuda tècnica en l’elaboració de diferents Plecs de condicions de
diferents contractacions, les quals requereixin d’una aportació
tècnica.
o Revisió i redacció d’informe tècnic de Projectes Executius per obres
d’inversió i/o altres projectes que ho requereixin.
o Representant de l’Ajuntament en el seguiment i control de l’execució
dels contractes descrits.
o Informes de conclusions finals dels processos descrits amb
descripció de la intervenció prevista, la realitzada i la relació de cost
previst i final. Conclusions.
o Seguiment i control de les diferents empreses concessionàries de
serveis municipals. Reunions mensuals de seguiment.



REDACCIÓ D’INFORMES.
A continuació es detallen la tipologia d’informes que el tècnic municipal
redactarà i que, a priori, entenia que ja formaven part de les necessitats
requerides al concurs. La redacció dels informes implicarà fer-ne el conseqüent
seguiment i control per futures actuacions i/o diligències a realitzar:
o Informes de disciplina urbanística. Seguiment i promoció del
seguiment.
o Informes de primera ocupació.
o Informes d’aprofitament urbanístic i compatibilitat urbanística.
o Valoracions pericials.
o Informes de responsabilitat patrimonial.
o Informes d’ordres d’execució, neteja i seguretat.
o Informe reagrupament familiar.



ALTRES APORTACIONS
o Realització de millores, addicions, correccions a les Ordenances
municipals.

o
o

o
o



Realització de millores, addicions, correccions al POUM aprovat
definitivament.
PROTOCOL. Elaboració proposta de seguiment de comandes i
acceptació de les factures relacionades en l’àmbit dels
subministraments següents: Brigada Municipal, material de neteja i
higiènic dels equipaments, despeses de manteniment i control.
Atenció presencial al ciutadà un dia a la setmana de 10 a 14h.
Contacte i seguiment amb el Consell Comarcal de La Selva pel que
fa als programes de contractació temporal de personal.

BRIGADA MUNICIPAL
Es proposen les següents actuacions que es realitzarien:
o Xarxes electricitat i enllumenat: l’estat inicial de les mateixes es
lliurarà a l’Enginyer Municipal per l’elaboració d’actuacions de
millora. El treball es realitzarà en conjunt.
o Es treballarà conjuntament amb el Cap de Policia Local per millorar i
optimitzar la senyalització viària i també per fer el seguiment dels
expedients de disciplina urbanística i llicències atorgades.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària
per formalitzar el contracte.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides a la Junta de Govern
Local en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, per
l’adjudicació del contracte.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
Primer. Adjudicar el contracte d’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament d’Hostalric
al Sr. Josep Maria Fosalba i Julià, pel preu de 18.000 euros més IVA (21.780 euros),
subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a les propostes tècniques
presentades pel licitador, d’acord amb l’article 151.3 TRLCSP.
Segon. Requerir a l’adjudicatari perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats
en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria de
l’ajuntament per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de candidats que han pres
part en el procediment obert, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de
l’Ajuntament d’Hostalric.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’Alcalde.
Hostalric, 22 de desembre de 2015
Certifico
El Secretari,

Carles Mitjà Sarvisé

Vist i plau.
L’alcalde

Josep Antoni Frias Molina

