Ref. Exp.: 129/2017/SQSCR
Certificat d’acord de Junta de Govern Local
HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Extraordinaria de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 01/08/2017,
va adoptar l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 16 de maig de
2017, va aprovar l’expedient de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del
procediment obert, per a l’adjudicació del contracte del servei de control dels mercats no
sedentaris setmanals de Can Torras Can Llobet i de les Fonts.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 6 de juny de 2017 es va aprovar,
d’acord amb l’article 109.2 de la LPACAP, l’esmena de l’error material detectat en la
redacció de les clàusules 4.5.1 i 4.6.1 del PCAP que regeix la contractació de serveis de
control als mercats no sedentaris de Can Torras Can Llobet i de les Fonts.
Durant el termini per a la presentació de proposicions que va finalitzar el dia 28 de juny de
2017, es va presentar l’empresa GRUPO NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003,
SL.
La mesa de licitació en sessió de data 6 de juliol de 2017 va elevar proposta d’adjudicació
a favor de:
GRUPO NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES amb una puntuació de 75 punts.
La present proposta d’adjudicació, es fa d’acord amb l’oferta presentada pel licitador, en
els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i al de
condicions tècniques i el preu anual del contracte inclou les possibles despeses per
qualsevol tipus d’impost i/o taxa,si s’escau.
Amb data 10 de juliol de 2017, es va trametre al licitador el preceptiu requeriment previs a
l’adjudicació i el contractista, en temps i forma, ha donat resposta al requeriment, aportant
la documentació requerida i abonant la l’import de les despeses en concepte d’anuncis
oficials i dipositant, a la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva, per la quantitat que
se’ls havia requerit. Les cartes de pagament consten a l’expedient
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FONAMENTS DE DRET
-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el
TRLCSP.

-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local que la modifica.

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions
posteriors.

-

Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de controladors de mercats no sedentaris de
Can Torras Can Llobet i les Fonts, als següents licitadors:
Grupo Nordeste Servicios Integrales 2003, SL
C. Marcus Porcius, 1
08227 Badalona
CIF B65631962
per un import anual de 17.992,40€, dels quals 14.869,75€ corresponen al preu del
contracte i 3.122,65€ a l’impost sobre el valor afegit (21%) i amb les millores que consten
a la seva proposició.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició, tant econòmica com de
millores, presentada per l’esmentat licitador, en els termes i requisits previstos al plec de
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovat per
l’Ajuntament.
Segon. Requerir a l’adjudicatari per tal que en un termini de 10 dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització del
contracte en document públic administratiu autoritzat per la fe pública de la secretària
municipal.
Tercer. Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació, que es
descriuen a continuació:
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Partida: 1501 4312 2270100
Any

Document

Import (€)

2017 Disposició de la despesa
Anul·lació Autorització de la despesa

6.228,00 €
3.427,80 €

2018 Disposició de la despesa futura
Anul·lació Autorització de la despesa

17.992,40 €
429,85 €

2019 Disposició de la despesa futura
Anul·lació Autorització de la despesa

17.992,40 €
429,85 €

2020 Disposició de la despesa futura
Anul·lació Autorització de la despesa

17.992,40 €
429,85 €

2021 Anul·lació Autorització de la despesa
Autorització i disposició de la despesa
futura

8.766,45 €
11.764,40 €

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.
I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2562/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.
Sant Quirze del Vallès,

Vist i plau,

La secretaria,

L'alcaldessa

Helena Muñoz Amorós

Elisabeth Oliveras i Jorba
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