Data de la sessió: 26/05/2015
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N805/U633/2015/10
Descripció
Aprovació de l'adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la contractació del
servei de direcció facultativa per a les obres del POMO de reforma i ampliació del mercat municipal
"Centre-La Muntanyeta"
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 2 de març, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el Projecte d'obra
municipal ordinària de reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta"
(X116/U633/2013/61), redactat per l'arquitecte Ramón Cortés Rosich; amb un pressupost d'execució
per contracte de 3.540.412,97 € (IVA inclòs);
En sessió de data 27 de març del 2015, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars, i la convocatòria mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, de la contractació del servei de direcció facultativa per
a les obres definides pel Projecte d'obra municipal ordinària de reforma i ampliació del mercat
municipal "Centre-La Muntanyeta" (N805/U633/2015/10);
La Comissió Tècnica de Contractació de data 6 de maig del 2015, va proposar la classificació de les
empreses admeses a la licitació i va elaborar la proposta favorable a l'arquitecte Valentí Àlvarez
Planas;
En sessió de data 11 de maig del 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació per a la contractació de l'esmentat servei, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària , amb la següent classificació en ordre decreixent :
- Valentí Àlvarez Planas (puntuació: 83)
- Ramon Cortés Rosich -arquitecte- (p: 48)
- Ar47 SCP (p: 18)
Així mateix es va requerir a l'arquitecte Valentí Àlvarez Planas, la presentació de la documentació
establerta a la clàusula 11 del plec de clàusules particulars ;
Vistes les instàncies amb Registre General d'Entrada 13041, 13043 i 13046, de data 18 de maig del
2015, presentades per l'arquitecte Valentí Àlvarez Planas, en què aporta la documentació prevista a
la clàusula 11, juntament amb el document acreditatiu d'haver ingressat a la Tresoreria Municipal la
garantia definitiva per un import de 2.950,00 € que correspon al 5% de l'import de l'oferta (IVA exclòs);
D'acord amb allò establert als articles 169 i següents 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 ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 22/05/2015 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB110091 de 23/06/2011 publicat al BOP , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcalde president de la corporació municipal de Sant Boi de LLobregat,
Proposta d 'acord
PRIMER- ADJUDICAR la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària, del servei de direcció facultativa de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària de
reforma i ampliació del mercat municipal "Centre-La Muntanyeta" (N802/U633/2015/10), a l'arquitecte
Valentí Àlvarez Planas, amb NIF 38 813 323-H.

SEGON- APROVAR la disposició de la despesa per un import de setanta-un mil tres-cents noranta
euros (71.390,00 €, IVA inclòs), essent la base 59.000,00 € més l'IVA 21% de 12.390,00 €.
TERCER- IMPUTAR l'import de 71.390,00 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 633 93300 63202 "Reforma i ampliació mercat la Muntanyeta".
QUART- NOTIFICAR al contractista aquest acord i requerir-lo perquè, dins el termini dels quinze (15)
dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 156
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .
CINQUÈ- FACULTAR al tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Ciutadania, perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
SISÈ- NOTIFICAR aquest acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article 151
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.
SETÈ.- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò
establert a l'article 151 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.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

