DECRET D’ALCALDIA
Vist l’expedient número 602/2019 relatiu a la licitació de les obres de Reforma de
l'arxiu municipal, on consten els següents antecedents:
1. En data 15 de maig de 2019 l’arquitecta tècnica emeté una memòria d’inici
d’expedient justificant la necessitat de licitar les obres de Reforma de l'arxiu
municipal al carrer Ignasi Mas Morell, 12, baixos, en el terme municipal de Sant
Pol de Mar, redactat pels serveis tècnics municipals en data novembre 2018, i
aprovat definitivament el 4 d'abril de 2019.

Montserrat Garrido Romera

3. En data 17 de maig de 2019 es va emetre l’informe relatiu al procediment de
contractació a seguir i a l’existència de crèdit adequat i suficient, per part de
secretaria-intervenció.
4. La Junta de Govern Local en sessió de data 20 de maig de 2019, va aprovar el
plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per
a l’adjudicació de la contractació de l'execució de les obres definides al
"Projecte de reforma de l'arxiu municipal, al carrer Ignasi Mas Morell, 12,
baixos, de Sant Pol de Mar".
5. En el termini donat per a la presentació de les ofertes es varen presentar les
següents:

6. En data 10 de juny de 2019 l’arquitecta tècnica emet informe tècnic de les
ofertes presentades i fa proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ESTAYC,
SL per haver obtingut la major puntuació, d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts en el PCAP.

Lidia Sagristà Vilà
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2. Per Decret d’alcaldia 2019/235 de data 16 de maig de 2019 es va resoldre
iniciar l’expedient de contractació de les obres de Reforma de l'arxiu municipal.
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Atès que el contracte de les obres de Reforma de l'arxiu municipal és un contracte
tramitat a través del procediment simplificat abreujat.
A la vista de l’expedient de contractació tramitat i d’acord amb la legislació aplicable,
 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot el que no s’oposi a la
Llei de contractes del sector públic.
 El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei
30/2007.

Montserrat Garrido Romera

Vist el que estableix l’article 10 de la Llei 10/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic referent a l’avocació.
Atès que l’Alcaldia és l’òrgan competent per a la present contractació, d’acord amb
l’establert a la disposició segona de la LCSP ja que el valor estimat del contracte no
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’any 2019.
RESOLC:
PRIMER: Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local en relació a l’expedient referenciat.
SEGON: Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de Reforma de l'arxiu
municipal a l’empresa ESTAYC, SL amb NIF B65534075, per import de 43.542,07 €
més IVA, d’acord amb l’oferta presentada pel licitador, i d’acord amb els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
TERCER: Notificar aquesta resolució a l’empresa ESTAYC, SL, adjudicatària del
contracte, entenent que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la
signatura d’acceptació pel contractista de la notificació d’aquesta resolució.
QUART: Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora no adjudicatària del
contracte, i als Serveis d’Intervenció de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Disposar a favor l’empresa ESTAYC, SL la quantitat de 52.685,90 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 04 33200 6320000,
SISÈ: Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar, així com al Registre de Contractes.
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Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia,
i donat que la Junta de Govern Local ja no està previst que es reuneixi, a l’espera de la
Constitució del nou Ajuntament.
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