CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1541/2017

La Junta de Govern Local

Jordi Gasulla Sabaté, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 24 / de juliol / 2018 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 1541/2017. ADJUDICAR, la Contractació de la Redacció i la Direcció per
procediment obert del Projecte Bàsic i executiu de les obres d’Urbanització d’un parc
fluvial, zona camp del Gabarró per sota de la Plaça de la Unió i de la Reordenació del
marge dret del riu Anoia entre el punt més a l’oest d’aquest camp i el Pont vell de Santa
Margarida de Montbui, a la mercantil BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP.
ANTECEDENTS
Primer.- Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 793/2018 de data 11 de juliol
de 2018, es va acordar CLASSIFICAR les proposicions presentades pels
candidats, per a la Contractació de la Redacció i la Direcció per
procediment obert del Projecte Bàsic i executiu de les obres d’Urbanització
d’un parc fluvial, zona camp del Gabarró per sota de la Plaça de la Unió i
de la Reordenació del marge dret del riu Anoia entre el punt més a l’oest
d’aquest camp i el Pont vell de Santa Margarida de Montbui, atenen a la
proposta formulada per la Mesa de Contractació en la seva reunió de data
9 de juliol de 2018 de conformitat amb el següent ordre decreixent:
EMPRESA LICITADORA
1
2

3
4
5
6

BATLLE
I
ROIG
ARQUITECTURA SLP
V.V.V., S.L.
Proyectos y Servicios con
Ingenio
TECPLAN
ENGINYERIA
I
URBANISME S.L
ISABEL BENNASAR FELIX
TPF
GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.
GIL
BARTOLOME
ARCHITECTS

RESULTAT FINAL

203.71
188.63

173.74
168.63
160.63
157
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Segon.- Atès que ha estat objecte de notificació l’acord de classificació de
les proposicions a la mercantil BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP,
requerint a la mateixa perquè presenti la documentació que determina
l’art. 151.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova la llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Atès que amb data 18 de juliol de 2018, la mercantil BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP, ha presentat la documentació en temps i forma.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atesa la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic.
Segon.- Atès el que disposa l’art. 151.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, pel qual s’aprova la llei de Contractes del Sector
Públic, en quan el termini per a l’adjudicació dels contractes un cop
complert per l’adjudicatari el requeriment previst a l’apartat 2n. de
l’esmentat article.
Tercer.- Atès el que disposa l’art. 156 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova la llei de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Atès el que disposa l’art. 154.1 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, pel qual s’aprova la llei de Contractes del Sector Públic,
en quan a la publicitat de la formalització dels contractes.
Cinquè.- Atès les competències que la D.A. Segona del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic atorga a
l’Alcalde-President de la Corporació en matèria de contractació, si bé les
esmentades competències han estat delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant el Decret núm. 663/2015-S de data 17 de juny de 2015, per
part de l’Alcalde-President de la Corporació.
Sotmès l’assumpte a votació, s’aprova per unanimitat de tots els Regidors
els següents,
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb l’art. 151.3 del Real Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova la llei de
Contractes del Sector Públic, la Contractació de la Redacció i la Direcció
per procediment obert del Projecte Bàsic i executiu de les obres
d’Urbanització d’un parc fluvial, zona camp del Gabarró per sota de la
Plaça de la Unió i de la Reordenació del marge dret del riu Anoia entre el
punt més a l’oest d’aquest camp i el Pont vell de Santa Margarida de
Montbui, a la mercantil BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, per un import
de SETANTA-UN MIL QUATRE-CENTS EUROS (71.400,00 €) més el 21%
corresponent a l’Impost sobre el valor afegit CATORZE MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS (14.994 €), el que fa un total de VUITANTA-SIS
MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS. (86.394 €).
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Segon.- APROVAR LA DISPOSICIÓ de la despesa amb càrrec a la partida
115 17220 per a l’exercici 2018 per un import de VUITANTA-SIS MIL
TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS. (86.394 €) IVA inclòs.
Tercer.- PUBLICAR la formalització del contracte per a la Contractació de la
Redacció i la Direcció per procediment obert del Projecte Bàsic i executiu
de les obres d’Urbanització d’un parc fluvial, zona camp del Gabarró per
sota de la Plaça de la Unió i de la Reordenació del marge dret del riu Anoia
entre el punt més a l’oest d’aquest camp i el Pont vell de Santa Margarida
de Montbui i al Perfil del contractant.
Quart.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que disposa l’art.
333.3 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova la llei de Contractes del Sector Públic.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la mercantil BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP, de conformitat amb el que disposa l’art. 151.4 del
Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova la llei
de Contractes del Sector Públic i CITAR a la mercantil BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA SLP, adjudicatària del contracte, per a la signatura
electrònica del contracte el dia 26 de juliol de 2018.
Sisè.- NOMENAR, com a responsable del contracte per a la Contractació de la
Redacció i la Direcció per procediment obert del Projecte Bàsic i executiu
de les obres d’Urbanització d’un parc fluvial, zona camp del Gabarró per
sota de la Plaça de la Unió i de la Reordenació del marge dret del riu Anoia
entre el punt més a l’oest d’aquest camp i el Pont vell de Santa Margarida
de Montbui, a l’Arquitecte Municipal, d’acord amb el que disposa l’article
52 del TRLCSP i amb la Clàusula 24 del Plec de Clàusules Administratives.
Setè.- NOTIFICAR, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als candidats que
no han resultat adjudicataris.
Vuitè.- COMUNICAR la present resolució al Departament d’Intervenció de la
Corporació municipal, al Departament de Serveis Tècnics Municipals.
Novè.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President de la Corporació municipal per a
la signatura de qualsevol document públic o privat necessari per fer
efectiu el present acord.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix la present.

Ajuntament Santa Margarida de Montbui
Ctra. de Valls, 57, Santa Margarida de Montbui. 08710 (Barcelona). Tel. 938034735. Fax: 93 805 23 45

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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