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Assumpte: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i la memòria valorada que regiran la 
contractació del subministrament de mobiliari per a la biblioteca Montserrat Roig, i la licitació.

Atès que és d’interès  municipal  procedir  a la  contractació del  subministrament  de 
mobiliari  per a la biblioteca municipal  Montserrat  Roig de Sant  Feliu  de Llobregat, 
actualment  en  fase  de  reforma  i  ampliació,  per  tal  que  resti  moblat  l’esmentat 
equipament abans de la seva posada en funcionament, per tal motiu, l’Àrea de Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica ha confeccionat una Memòria Valorada que inclou 
plànols, amidaments i pressupost i documents complementaris. 

Atès que, en data 27 d'abril de 2010, l’Ajuntament aprovà definitivament el Plec de 
Condicions  Generals,  aplicables  als  contractes  de  subministrament  i  obres,  i  que 
l’aprovació de les condicions particulars no es necessària exposar-les al públic,  de 
conformitat  al  que disposa l’article  277.1  del  Text  Refós  de la  Llei  Municipal  i  de 
Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril.

Atès  que,  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  ha  estat  redactat  per 
l’Assessoria Jurídica de conformitat amb, amb el Real Decret Legislatiu 3/2011  de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el  Text Refós de la Llei  de Contractes del Sector 
Públic  (TRLCSP);el  Reglament  de  Contractes  del  les  administracions  públiques 
aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre en lo no derogat expressament; per Llei 
7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril, i 
que s'han emès els  informes preceptius  per  la  Intervenció  de Fons Municipal  i  el 
Secretari  de la Corporació.

Atès que en virtut d’allò que disposen, d’una banda, la Disposició Addicional Segona 
del  TRLCSP,  i  de l’altra,  el  Decret  d’Alcaldia de delegació  de competències en la 
Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2015, la competència per a l’aprovació 
d’aquest plec correspon a la Junta de Govern Local.

Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic en relació a l’avocació de competències, i vista la urgència temporal en 
l’aprovació d’aquestes bases; per tot l’exposat, l’Alcalde President,

RESOLC:

Primer.- Avocar per aquest acte la competència atribuïda a la Junta de Govern local 
segons delegacions efectuades en aquest òrgan mitjançant decret d’alcaldia de data 8 
de juliol de 2015.

Segon.- Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  la  Memòria 
Valorada, que hauran de regir el contracte mixt de subministrament i instal·lació i/o 
muntatge del mobiliari per a la biblioteca municipal Montserrat Roig de Sant Feliu de 
Llobregat, on s’inclou les condicions específiques definidores dels drets i obligacions 
que assumiran les parts contractants.
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Tercer.- Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert  i  de 
tramitació  ordinària,  amb  varis  criteris  de  valoració,  i  subjecte  a  regulació 
harmonitzada, de conformitat amb els articles 10,13.1,16 i 19.1a del Text Refós 
de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  un  import  de  contracte  de 
326.957,95  €, més  68.661,17 € d’IVA al 21%, els quals aniran a càrrec de la 
partida 332 62500.  Document comptable: A160011051.

Quart.- Anunciar la licitació, en compliment del que disposen els articles 53 i 142 del 
TRLCSP, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) perquè dins del termini de 40 
dies naturals a comptar des de la data de la seva remissió a l'Oficina de Publicacions 
Oficials  de  la  Unió  Europea,  puguin  presentar  ofertes  les  persones  interessades. 
També es publicarà, dins d’aquest termini, un anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) 
on es farà constar la data de remissió de l'anunci al DOUE per tal que, dins del termini 
a l'assenyalat com a últim en el DOUE, es puguin presentar proposicions; i en el perfil 
de contractant del web municipal, www.santfeliu.cat/Tràmits  Gestions, on els licitadors 
trobaran informació sobre la present licitació i la documentació relativa a la mateixa, 
una vegada efectuada la publicació en els butlletins oficials. 

Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.

L'Alcalde En dono fe
El Secretari

Jordi San Jose Buenaventura Agustín Recio Romero
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

http://www.santfeliu.cat/Tr%C3%A0mits
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