Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari, celebrada el dia 02/02/2022, i sense
perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG220053:

ASSUMPTE
Aprovació de declarar desert el lot 1 i de l'adjudicació del lot 2 del contracte del servei d'assistència tècnica per a la
redacció del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística definit per la MPGM Bonaventura Calopa,
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
Número d'expedient N801/2021/000005 Subdivisió U670

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 3 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, per a la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció
del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística definit per la MPGM Bonaventura Calopa, mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació ordinària i que es divideix en 2 lots:
Lot 1 Serveis topogràfics vinculats al Projecte d’urbanització
Lot 2: Serveis de redacció de Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística delimitat per la Modificació
puntual del Pla General Metropolità del sector de Bonaventura Galopa, Estudi de Seguretat i Salut i Pla de Control de
Qualitat.
En data 14 de desembre de 2021 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació al perfil de
contractant.
Dins del termini fixat per a la presentació d'ofertes, s'ha presentat una única oferta al lot 2 a nom del senyor Ferran
Aparicio Ibáñez.
En data 3 de gener de 2022 la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura del sobre A i proposa a l'òrgan
competent la declaració de desert del Lot 1, per no concórrer cap oferta.
En data 13 de gener de 2022 la Mesa de Contractació va procedir a l'obertura del sobre B; avaluació de l'única oferta
presentada; requeriment de documentació i de presentació de la garantia definitiva, així com proposta d'adjudicació a
favor del senyor Ferran Aparicio Ibáñez.
En data 14 de gener de 2022 el sr. Ferran Aparicio Ibáñez ha constituït la garantia definitiva, mitjançant retenció en
preu, i ha presentat la documentació requerida.
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En data 21 de gener de 2022 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la documentació presentada.
Vista la revisió de la Intervenció en data 27/01/2022en els termes establerts en la Instrucció de Control Intern vigent.
Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), sobre la
tramitació del procediment obert simplificat.
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
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Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
AALB190015 de 27/06/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
Primer: Declarar desert el Lot 1 (Serveis topogràfics vinculats al Projecte d’urbanització) del contracte del servei
d'assistència tècnica per a la redacció del Projecte d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística definit per la
MPGM Bonaventura Calopa, per no concórrer cap oferta.
Segon: Aprovar l'adjudicació del Lot 2 de la contractació del servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte
d'urbanització del Polígon d'actuació urbanística definit per la MPGM Bonaventura Calopa, mitjançant procediment
obert simplificat i tramitació ordinària, al senyor Ferran Aparicio Ibáñez, per un import de 18.500,00 euros, més l’IVA
corresponent.
Tercer: Aprovar la disposició de la despesa per un import total de vint-i-dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros
(22.385,00 €) dels quals divuit mil cinc-cents euros (18.500,00 €) corresponen a la base i tres mil vuit-cents vuitantacinc euros (3.885,00 €) corresponen a l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars.
Imputar l'import esmentat de 22.385,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària RC/20 640.15100.22706
Despeses planejament i gestió urbanística.
Quart: Requerir l'adjudicatari perquè, dins del termini dels quinze (15) dies hàbils següents a la notificació del present
acord, formalitzi el contracte en document administratiu, en la data i l'hora que prèviament s'hagin determinat.
Cinquè: Facultar el tinent d'alcalde de Ciutat Sostenible i Saludable perquè, en nom i representació de l'Ajuntament,
formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Sisè: Notificar aquest acord a l'adjudicatari i publicar-lo juntament amb la formalització del contracte al perfil de
contractant, en un termini no superior a quinze (15) dies a comptar des de la signatura del contracte.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 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.
Aquest document pot ser comprovat amb l'original emès per l'Ajuntament a la següent direcció https://seu.santboi.cat/validacion, amb el codi CSV 14610755453261275515
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Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot 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, s'hi pot interposar 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.
Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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