DECRET
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I INICI DE
LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES DE
REURBANITZACIÓ DEL CARRER ATENEU ENTRE MAJOR I
CATALUNYA. AUM 2018 116
D’acord amb la memòria justificativa elaborada per a la contractació de les obres que
tenen per objecte les obres de reurbanització del carrer Ateneu, entre Major i
Catalunya, per un pressupost de licitació de 144.527,16 euros, més 30.350,70 euros en
concepte d’IVA (21%), que fan un total IVA inclòs de 174.877,86 euros i un valor
estimat de 144.527,16 euros, amb una durada de 12 setmanes a comptar des de la
formalització del contracte.
Vist que a l’expedient consta la memòria del cap de projectes, manteniment i millores
urbanes, de data 20 de desembre de 2018, justificativa de la necessitat de l’expedient de
contractació, tràmit AUM 2018 116 10; els plecs de clàusules administratives
particulars, tràmit AUM 2018 116 3; el certificat d’existència de crèdit suficient, tràmit
AUM 2018 116 9 i informe de Secretaria, tràmit AUM 2018 116 6 i d’Intervenció, així
com el projecte d’obres que consta a l’expedient AUM 2018 97.

Es tracta d’un contracte d’obres, d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, en el que no caldrà exigir la
classificació dels licitadors al ser el pressupost de licitació de quantia inferior als
500.000 euros, segons preveu l’article 77 de l’esmentat text.
El procediment de l’expedient serà obert simplificat d’acord amb el que disposa
l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic.
De conformitat amb el que estableix Disposició Addicional Segona de la LCSP, la
competència correspon a l’alcalde però per decret d’Alcaldia de data 20 de juliol de
2015 i la seva modificació en data 18 de juny de 2018, aquesta competència resta
delegada en el regidor- president de l’Àrea de planificació territorial, habitatge i medi
ambient, en conseqüència aquesta Regidoria,
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Vist que en data 26 de novembre de 2018 s’ha aprovat inicialment, el projecte d’obres
que ara es pretén licitar per la reurbanització i millora del carrer Ateneu (entre major i
Catalunya) de Sant Just Desvern, redactat per la senyora Marta Costa Vilarrasa,
arquitecta, i que en l’actualitat està en fase d’informació pública pel període de trenta
dies hàbils a través d'anunci al tauler d'anuncis de la Corporació i al BOPB de 5 de
desembre de 2018 (AUM 2018 97).

RESOL:
Primer. Incoar expedient per a la contractació de les obres que tenen per objecte la
reurbanització del carrer Ateneu (entre carrer Major i Ateneu) de Sant Just Desvern,
d’import total 174.877,86 euros IVA inclòs, mitjançant procediment obert simplificat.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, que juntament amb el
projecte d’obres de reurbanització del carrer Ateneu (entre carrer Major i Ateneu) de
Sant Just Desvern, serviran de base a la licitació i regiran el contracte d’obra que es
licita i que s’acompanyen com a annex a aquesta resolució, mitjançant procediment
obert i tramitació urgent.
Tercer. Autoritzar la despesa de 174.877,86 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
UV 15501 61999, projecte econòmic 2018-4-AUM-05, del pressupost de la Corporació
de l’any en curs.
Quart. Condicionar l’adjudicació del present expedient de licitació a l’aprovació
definitiva prèvia del projecte d’obres per reurbanització del carrer Ateneu (entre carrer
Major i Ateneu) de Sant Just Desvern per la senyora Marta Costa Vilarrasa, arquitecta
(AUM 2018 97), actualment en fase d’informació pública.

Sisè. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la LCSP.
Setè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular la present resolució, la memòria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible el dia de publicació de
l'anunci de licitació.
Vuitè. Designar als membre de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició
al perfil del contractant:
-

-

Senyora Margarita Rodríguez Rodríguez, Cap de contractació i assessorament
jurídic, que actuarà com a presidenta de la Mesa. En cas de no poder assistir
actuarà com a suplent la senyora Maria Isabel Pelayo Domínguez, jurista de la
Corporació.
Senyor Luis López García, Secretari General, que actuarà com a vocal de la
Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per delegació.
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Cinquè. Designar com a persona responsable del contracte al Sr. Efrén Radigales
Sánchez, Cap de projectes, manteniment i millores urbanes de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern, d’acord amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, actuant com a substitut el
senyor Carlos Víctor Rodrigo Martínez, cap de la Brigada Municipal i aparellador.

-

Senyor Juli Miquel Montabes Martínez, Interventor accidental, que actuarà com
a vocal de la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà la persona nomenada per
delegació.
Senyora Angeles Díez Palacios, tècnica jurista que actuarà com a secretària de
la Mesa. En cas de no poder assistir actuarà com a suplent, la senyora Silvia
Bueno Gavín, tècnica administració especial.

Novè. Comunicar telemàticament aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Generals,
Economia i Sostenibilitat, als efectes oportuns
Així ho mana i signa el regidor- president de l’Àrea de planificació territorial, habitatge
i medi ambient, a la data de la seva signatura digital, de la qual cosa, jo, com a persona
amb funcions atribuïdes de Secretaria dono fe.
Joan Basagañas i Camps
REGIDOR-PRESIDENT DE L’ÀREA
DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, HABITATGE
I MEDI AMBIENT

La persona amb funcions
atribuïdes de Secretaria

Sant Just Desvern, a la data indicada al peu de la signatura electrònica.
Referència: AUM 2018 116 8
Intervenció: CONFORME
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ EN PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT (tràmit AUM 2018 116 3)

REQUISITS:
- Valor estimat: 144.527,16 euros IVA exclòs. (clàusula B2), és menor de 2.000.000 € en obres o 100.000 € en subministraments o
serveis.
- Ponderació dels criteris d’adjudicació valoratius: xxx (clàusula H). Els criteris objectius no superen el 25% ni el 45% en
prestacions de caràcter intel·lectual.
CARACTERÍSTIQUES
- Tipus contracte: OBRES.
- Codi CPV: 45233260-9 (clàusula A).
- Pressupost base de licitació: 144.527,16 euros, més 30.350,70 euros en concepte d’IVA. (clàusula B3).
- Durada : Termini d’execució: 12 setmanes (clàusula D).
- Pròrroga : NO (clàusula D).
- Modificacions: només podrà modificar-se per raons d'interès públic (clàusula 2.3).
- Revisió de preus: NO (clàusula Q).
- Responsable contracte: Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes, actuant cm a substitut en cas d’absència del
primer, el Cap de la Brigada Municipal i arquitecte tècnic (clàusula 2.15).
- Mesa de contractació : SÍ (clàusula 1.9).
- Òrgan competent: PRESIDENT DE L’ÀREA DE PLANIFICACIÓ.
- Informe justificatiu al tràmit: AUM 2018 116 10.
LEGALITAT PRESSUPOSTÀRIA
- Existeix crèdit adequat i suficient i s’ha expedit certificat d’existència de crèdit per al Pressupost Base de Licitació, al tràmit INT
2018 4 19.
- Plurianualitat: ES compleixen els requisits de l’article 174 del TRLRHL, entenent com a primer exercici aquell en què es preveu
que començarà la vigència del contracte.
NORMATIVA APLICABLE
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Procediment: OBERT SIMPLICAT
Tramitació: ORDINÀRIA

- Article 159 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
- Als efectes d’allò que estableix la Disposició Addicional Segona, apartat 3r, de la LCSP, la Intervenció informa que el contracte és
consistent amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- La Secretaria ha emès l’informe previst per l’apartat 8è de la Disposició Addicional Segona, al tràmit AUM 2018 116 6.
CONCLUSIONS
A la vista de l’exposat anteriorment respecte dels plecs de clàusules administratives particulars, d’acord amb la DA 2a, apartat 3r.
LCSP, s’emet informe FAVORABLE.

Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
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Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.

