Data de la sessió: 28/06/2017
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N805-2017-000001 Subdivisió U640
Descripció
Aprovació de la classificació de les empreses admeses al procediment de licitació per a 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 ,
i del requeriment al licitador millor classificat .
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 10 de maig de 2017, 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
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 ;
En data17 de maig de 2017 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7371. Dins del termini fixat per a la presentació
d'ofertes, han presentat oferta un total de dues empreses;
En data 6 de juny de 2017, es va reunir la Mesa de Contractació, als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre núm 1, consistent en la declaració jurada i la documentació
corresponent als criteris subjectius, que es van traslladar al tècnic municipal per fer la valoració i
l'informe corresponent.;
En data 15 de juny de 2017, s'ha emès informe tècnic;
En data 19 de juny de 2017, en sessió de Mesa de Contractació, es va presentar la valoració dels
criteris subjectius i l'obertura de les pliques econòmiques (sobre núm. 2) que es van traslladar al
tècnic corresponent competent per fer la valoració i l 'informe corresponent;.
En data 22 de juny de 2017, la Mesa de Contractació proposa la classificació de les empreses
admeses a la licitació, de conformitat amb l'informe emès pel tècnic municipal de data 20 de juny de
2017;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/06/2017 ;
De conformitat amb l'article 151 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic sobre la
classificació de les ofertes,
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 la classificació de les empreses admeses a la licitació per a 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 ordinaria, d'acord amb la
valoració de les proposicions efectuada per la Mesa de Contractació de data 22 de juny de 2017.

La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts a la clàusula
18 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació .
La classificació en ordre decreixent ha estat:
JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I URBANISME, SLP
BRUNO REMOUÉ I ASSOCIATS, SLP

97 punts
60,20 punts

Segon.- Requerir al licitador primer classificat JPAM, ESTUDI D'ARQUITECTURA I URBANISME,
SLP perquè dins del termini de 10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment presenti
la documentació que s'indica a la clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars i que
és la següent:
a. La documentació compulsada o fotocòpies amb exhibició dels originals. S'acreditarà la capacitat
d’obrar mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial.
b. Escriptura de nomenament de càrrec social o bé poder notarial per representar a la persona
jurídica. Aquesta documentació haurà de ser validada per la cap de Contractació i Compres o pels
Serveis Jurídics. Per efectuar el tràmit caldrà exhibir els originals .
c. La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va
comprometre a adscriure al contracte.
d. Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
e. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible .
f. El document de sol·licitud d'ingrés de garanties. La garantia definitiva serà del 5% de l'import que
s'adjudica, corresponent a 6000.-€. No s'acceptaran les garanties que no hagin estat ingressades a la
Tresoreria Municipal, el que comportarà l'exclusió immediata de la classificació d'aquest licitador,
procedint a recabar de nou tota la documentació al següent classificat .
g. Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors .
h. Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals, en
tots els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les instal·lacions municipals o a la via pública, i en funció del risc que comporti.
L'esmentada fitxa està disponible al perfil de contractant.
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses presentades, i publicar-lo al web municipal - perfil del
contractant -, de confirmitat 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 ,
Les obligacions econòmiques derivades de l’adjudicació del contracte aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària 640 15100 22706 "Despeses Planejament i Gestió Urbanística", un import de
83.220.-€ dins del pressupost municipal de 2017, amb dotació pressupostària suficient en el moment
del present procediment. La resta de l'import, és a dir, 61.980.-€, anirà a càrrec de l'aplicació
pressupostària corresponent del pressupost municipal de 2018.

Peus de recurs

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .

Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

