RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE DELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA DE SPM
VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS
CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ
AMB EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR
LLEVANT (EXP. NÚM. 049/FP14/020)

LLOC

Viladecans

DATA

30 de setembre de
2019

REFERÈNCIA
ACTUACIÓ
NÚM.
EXPEDIENT

DEFENSA LLETRADA VIMED,
RECURSOS CONTENCIOSOSADMINISTRATIUS LLEVANT
049/FP14/020

Emili Galisteo Rodríguez, Gerent de S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
(VIMED)
EXPOSA
Vista la resolució d’aprovació d’expedient de 25 de setembre de 2019 per la qual
s’aprova l’expedient per contractar mitjançant procediment negociat sense publicitat els
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA LLETRADA PER A LA DEFENSA DE SPM VILADECANS
MEDITERRÀNIA,
S.L.
DAVANT
ELS
RECURSOS
CONTENCIOSOSADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AL DECRET D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT i
es resol convidar a LEXURB ADVOCADES, S.L.P. per tal que presentin la seva oferta
inicial.
Vist que en data 27 de setembre de 2019 LEXURB ADVOCADES, S.L.P. van presentar
la seva oferta inicial.
Vista l’acta de negociació celebrada a la seu de VIMED en data 30 de setembre de
2019.
Vist el contingut de l’oferta definitiva presentada per LEXURB ADVOCADES, S.L.P., la
qual es considera adient.
Per tot això,
RESOLC
1.

ADJUDICAR el contracte de SERVEIS D’ASSISTÈNCIA LLETRADA PER A LA
DEFENSA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS
RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ
AL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL
URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT a LEXURB ADVOCADES, S.L.P. per un
import de VINT-I-QUATRE MIL CENT EUROS (24.100,00)€, IVA exclòs desglossat
en 4.500,00€ (IVA exclòs) per a la defensa jurídica lletrada en cadascun dels cinc
recursos contenciosos administratius i 320,08€ (IVA exclòs) per la representació
legal a ostentar pel procurador dels Tribunals en cadascun dels cinc recursos
contenciosos administratius.
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2.

COMUNICAR aquesta resolució a l’adjudicatari als efectes oportuns

3.

POSAR DE MANIFEST que l’adjudicació resta condicionada a la presentació per
l’adjudicatari de la documentació següent:
-

-

4.

Documentació acreditativa de la seva aptitud per a contractar indicada a la
clàusula 7 d’aquest PCAP (capacitat, personalitat, solvència i manca de
prohibicions per a contractar).
Acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat
Social mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:
o En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de
l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament
d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut
acompanyat de la declaració responsable de no haver-se donat de baixa
en la matrícula de l’impost.
o Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels
supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 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, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
o Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
expedit per l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
o Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
o Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de contractació.

CITAR a l’adjudicatari per tal que el dia i hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte corresponent.

Viladecans, a 30 de setembre de 2019

Sr. Emili Galisteo Rodríguez
Gerent
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
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