Ajuntament de
La Selva del Camp

Expedient 401/2021
CONTRACTACIÓ
CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE
LA SELVA DEL CAMP
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’11-5-2021
Proposta d’acord d’adjudicació del contractet del servei de redacció de les obres
d’ampliació de la residència i centre de dia “El Vilar” de La Selva del Camp.
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar
que el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert simplificat,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris de valoració.
En data 8-4-2021 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per participar en
el procediment obert, de tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa
amb diversos criteris de valoració, per a la contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP, de conformitat amb el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta contractació.

La mesa de contractació en sessió celebrada el dia 27-4-2021 atesa la puntuació
obtinguda per cada un dels licitadors en aquest concurs, i que és la següent:
PUNTUACIÓ TOTAL
ARQUITECTE
Carles Busquets Rosich

Josep Martí Borràs

Sobre B

26

35

Sobre C

36,81

40

62,81

75

TOTAL PUNTUACIÓ

Ha proposat a l’òrgan d’adjudicació, aquesta Junta de Govern Local, l’adjudicació del
concurs a l’arquitecte Sr. JOSEP MARTÍ BORRAS, amb el DNI 39830347M, pel preu
de 43.250 € (IVA no inclòs).
La Junta de Govern celebrada el 27-4-2021 ha aprovat la relació classificada i valorada
de les ofertes presentades en el concurs, acordant requerir a l’arquitecte Sr. Martí la
presentació de la garantia definitiva per import del 10% del valor d’adjudicació, els
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certificats d’estar al corrent de pagament amb Hisenda i amb la Seguretat Social, així
com resta de documentació indicada en el plec de clàusules.
Atès que el Sr. Josep Martí Borràs ha presentat la documentació sol·licitada,

FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- 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.
S’ACORDA

PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC
I EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
“EL VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP a l’arquitecte Sr. JOSEP MARTÍ BORRAS, amb
el DNI 39830347M, pel preu de 43.250 € (IVA no inclòs)
SEGON.- Requerir Al Sr. JOSEP MARTÍ BORRAS perquè en el termini màxim de 15
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents.
QUART.- Donar la publicitat reglamentària a aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació
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