Data de la sessió: 26/07/2017

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N805-2017-000001 Subdivisió U640
Descripció
Aprovació de l'adjudicació del contracte de servei consistent en la redacció de la
modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d 'espais públics dels Barris de
Muntanya, de la modificació puntual de PGM en l'àmbit de Can Gavarrot i de l'estudi de
mobilitat del conjunt, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 28 de juny de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació i es va requerir a JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I
URBANISME, SLP, perquè dins del termini de 10 dies hàbils següents a la notificació
d'aquest requeriment, presentés la documentació que s'indica a la clàusula 27 del plec
de clàusules administratives particulars ;
En data 19 de juliol de 2017 l'empresa JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I URBANISME,
SLP ha presentat la documentació requerida;
En data 25 de juliol de 2017 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I URBANISME,
SLP;
De conformitat amb els articles 151.4 i 161 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.
Segons l'article 174.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals;

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/07/2017;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
Primer.- Aprovar l'adjudicació de la contractació del servei consistent en la redacció de
la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d'espais públics dels Barris de
Muntanya, de la modificació puntual de PGM en l'àmbit de Can Gavarrot i de l'estudi de
mobilitat del conjunt, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, per un
periode de 24 mesos, a l'empresa JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I URBANISME, SLP.
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per un import total de cent quaranta-cinc
mil dos-cents euros (145.200 euros), dels quals cent vint mil euros (120.000 euros)
corresponen a la base i vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 euros) són l'IVA i
declarar la plurianualitat de la despesa segons l'article 174.2 del Reial decret legislatiu

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
El pagament de la despesa
administratives particulars.

es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules

Imputar l'import esmentat de cent quaranta-cinc mil dos-cents euros a càrrec de
l'aplicació pressupostària 640 15100 22706 "Despeses Planejament i Gestió Urbanística",
i segons les anualitats següents:
- Exercici 2017: la quantitat de 83.220 euros
- Exercici 2018: la quantitat de 61.980 euros
Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini de 15 dies hàbils següents a la
notificació de l'adjudicació, comparegui davant aquest Ajuntament per formalitzar el
contracte en document administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi
determinat.
Quart.- Facultar al Tinent d'alcalde de Territori i Desenvolupament Econòmic, perquè en
nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en
document administratiu.
Cinquè.- Publicar el present acord al web municipal - perfil del contractant - de
conformitat amb allò establert a l'article 151.4 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.
Aquesta resolució també pot ser objecte de supervisió gratuïta i voluntària davant la
Síndica Municipal de Greuges, encarregada de vetllar pels drets i llibertats de la
ciutadania en relació a l'actuació de l'Administració Municipal. Aquesta intervenció no
tindrà, en cap cas, efectes suspensius.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:

Informació al peu:
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