Data de la sessió: 23/05/2018
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802-2017-000158 Subdivisió U633
Descripció
Aprovació de l'adjudicació, així com el nomenament de tècnics, juntament amb el Pla de seguretat i
salut, del contracte de les obres del POMO Reforma edifici nou casal de gent gran a Ciutat
Cooperativa, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 11 d'abril del 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de l'única empresa
admesa a la licitació per a la contractació de les obres del Projecte d'obra municipal ordinària
Reforma edifici nou casal de gent gran a Ciutat Cooperativa (N802/U633/2017/000158), mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa Món Vertical SLU, perquè dins el termini de 10
dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment, presentés la documentació que s'indica a
la clàusula 29 del plec de clàusules particulars ;
Vista la documentació presentada, i el corresponent ingrés de la garantia definitiva, per part de
l'empresa Món Vertical SLU;
Vist el Pla de seguretat i salut, presentat per l'empresa Món Vertical SLU;
Vist l'informe tècnic municipal favorable, de data 16 de maig del 2018, emès per l'arquitecta tècnica
municipal, Mireia Mitjans i Cadenas, coordinadora en matèria de seguretat i salut, durant l'execució
de les esmentades obres;
En data 17 de maig del 2018, la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la documentació
presentada per l'empresa adjudicatària
De conformitat amb els articles 151.4 i 161 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 ;
D'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres públiques;
D'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres públiques;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/05/2018 ;

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- ADJUDICAR la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de les
obres del Projecte d'obra municipal ordinària Reforma edifici nou casal de gent gran a Ciutat
Cooperativa (N802/U633/2017/000158), a l'empresa Món Vertical SLU (CIF B-61 048 336), amb un
termini d'execució efectiu de 12 setmanes naturals (entre l'acta d'inici i l'acta de finalització).
SEGON- APROVAR la disposició de la despesa per un import de dos-cents vuitanta-quatre mil

tres-cents cinquanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims (284.353,68 €, IVA inclòs), essent la base
235.003,04 € més l'IVA 21% de 49.350,64 €.
TERCER- IMPUTAR l'import de 284.353,68 €, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 57 93301 6322617 "RC/17 (SUP16) Millora i reposició equipaments i
edificis municipals" (Referència operació: 22017015052).
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 40 del plec de clàusules administratives
particulars.
QUART- APROVAR la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació per l'import de 14.965,98 €
(anualitat 2018), d'acord amb l'establert a l'article 23.5 de les Bases d'execució del Pressupost 2018.
CINQUÈ- NOMENAR els tècnics designats, per a l'execució de les esmentades obres, en l'exercici de
les següents funcions:
- Sergi Garreta i Ossó, arquitecte municipal, com a gestor de l'actuació.
- Josep Carreté i Borràs, arquitecte, com a direcció facultativa d'obra i control de qualitat de l'obra.
- Mireia Mitjans i Cadenas, arquitecta tècnica municipal, com a direcció executiva i coordinadora en
matèria de seguretat i salut de les esmentades obres; d'acord amb l'article 7.2 del Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre.
SISÈ- APROVAR el Pla de seguretat i salut, presentat per l'empresa Món Vertical SLU, per a
l'execució de les esmentades obres.
SETÈ- NOTIFICAR aquests acord a l'adjudicatari i requerir-lo perquè, dins el termini dels quinze (15)
dies hàbils següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte d'acord amb l'article 151.4
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic .
VUITÈ- FACULTAR el tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic, perquè en
nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document
administratiu.
NOVÈ- NOTIFICAR aquest acord a la resta de licitadors de conformitat amb allò previst a l'article 151
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.
DESÈ- PUBLICAR aquest acord al web municipal -perfil del contractant-, de conformitat amb allò
establert a l'article 151 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.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu 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 podeu 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, podrà interposar-se 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.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

