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F_RESOLUCION
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Decret d'Alcaldia
Data 21-05-2019
Número DEC/2547/2019

Decret de resolució del procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte de
serveis de redacció i direcció tècnica del projecte d'escenotècnia de l'edifici de la Unió
Santcugatenca (exp.92/2018)
En data 22 de gener de 2019, per resolució d’Alcaldia núm. 245/2019, es va aprovar l’expedient
de contractació per a l’adjudicació per procediment obert simplificat del contracte de serveis de
redacció i direcció tècnica del projecte d’escenotècnia de l’edifici de La Unió Santcugatenca, per
un import de 56.704,00 € (IVA no inclòs), corresponent a 2 mesos de contracte.
En data 25 de gener de 2019, es va publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
El procediment s’ha regit pels tràmits establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
En data 25 de febrer de 2019, la Mesa de Contractació va acordar la proposta de valoració i
puntuació de la única oferta presentada en aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte
establerts al Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb l’article 150,
apartats 1 i 2, de la LCSP.
En data 17 d’abril de 2019, es va requerir la documentació administrativa a l’empresa, a través
de la Plataforma de Contractació, de conformitat amb l’article 150.2 LCSP.
L’òrgan competent per a l’aprovació de l’adjudicació és l’Alcaldia de conformitat amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la LCSP.
En data 13 de novembre de 2018, es va aprovar el Decret núm. 5039/2018, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de novembre de 2018, pel qual l’Alcaldia delega la
competència per a l’aprovació i adjudicació d’expedients de contractació, incloses les pròrrogues
i els actes de tràmit i d’execució, que es tramitin mitjançant procediment obert simplificat, regulat a
l’art. 159 de la LCSP, a les Tinències d’Alcaldia en els seus respectius àmbits d’actuació.
En base a l’anterior,
RESOLC
Primer. Declarar vàlida la licitació convocada mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
per a l’adjudicació del Serveis de redacció i direcció tècnica del projecte d'escenotècnia de l'edifici
de la Unió Santcugatenca (exp. 92/2018).
Segon. Adjudicar a l’empresa DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS, SLP, amb NIF
B62095781, el contracte referenciat pel preu de 55.000 € (IVA no inclòs), amb una durada de dos
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mesos, amb subjecció a l’oferta presentada, al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació, de conformitat amb el que estableix
l’article 150 LCSP.
Tercer. Aplicar la despesa per import de 62.969,37 € (21% d’IVA inclòs), amb càrrec a
l’aplicació 30128.33300.6320001 i la despesa per import de 3.580,63 € (21% d’IVA inclòs), amb
càrrec a l’aplicació 30127.33400.6320000, del pressupost municipal vigent.
Quart. Indicar a l’adjudicatària que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa l’art. 153 de la LCSP, en relació amb
els art. 3 i 4 de la Llei bàsica estatal núm. 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Cinquè. Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a les restants licitadores, de
conformitat amb l’article 151 de la LCSP i donar-ne trasllat a l’àmbit gestor, a la Intervenció i a la
Tresoreria municipal, als efectes escaients.
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