Per l'expedient del departament gestor
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter Extraordinari urgent, celebrada el dia 21/04/2022, i
sense perjudici de l'aprovació de l'acta de la corresponent sessió, adoptà, entre altres, el següent acord número
PCG220278:

ASSUMPTE
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions
tècniques, així com la convocatòria de la licitació per a la contractació del servei de metge d'empresa, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Número d'expedient N801/2021/000108 Subdivisió 240-Servei de Recursos Humans

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 13 d'abril de 2021 el director d'àrea emet un informe justificatiu de la necessitat, idoneïtat del contracte i
insuficiència de mitjans propis per a la realització de l'objecte del contracte.
En data 2 de març de 2022 s'emet un informe / memòria justificativa del contracte.
En data 2 de març de 2022 el Servei de Recursos Humans ha elaborat el plec de prescripcions tècniques que
defineix les prestacions objecte d'aquest contracte.
En data 9 de març de 2022 el Servei de Recursos Humans ha elaborat el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir la licitació.
En data 9 de març de 2022 el secretari general revisa favorablement.
En data 10 de març de 2022 el Departament de Comptabilitat revisa favorablement.
En data 14 de març de 2022 la interventora municipal revisa favorablement.
Vista la revisió de la Intervenció en data 22/03/2022en els termes establerts en la Instrucció de Control Intern vigent.
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), sobre el
contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars.
Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.
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Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de contractant.
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en les entitats locals.
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Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en les entitats locals.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret número
AALB190015 de 27/06/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província , sobre delegació de competències en aquest
òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD
Primer.- Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a
la contractació del servei de metge d'empresa, que es durà a terme mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
Segon.- Convocar la licitació per a la contractació del servei de metge d'empresa mitjançant procediment obert, amb
subjecció als plecs abans aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions serà de (15) dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de licitació del contracte al perfil de contractant,
per tal que les possibles persones interessades hi concorrin.
Tercer.- Autoritzar la despesa per l'import màxim de 23.000,00 euros, dels quals vint-i-tres mil euros (23.000,00
euros) són la base i zero euros (0 euros) l'IVA.
El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà a l'aplicació pressupostària 240-92000-22716 Servei metge
d'empresa, del pressupost de despeses d'aquest Ajuntament per a l'any 2022.
Quart.- Publicar l'anunci de licitació, els plecs, informe justificatiu de la necessitat/idoneïtat del contracte i insuficiència
de mitjans propis per a la realització de l'objecte del contracte, informe/memòria justificativa del contracte i el present
document al perfil de contractant.

PEU DE RECURS
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot 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 es pot 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, s'hi pot interposar 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.
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Així mateix, s'hi pot interposar qualsevol altre si es considera oportú.
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