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RESOLUCIÓ-PROPOSTA CONELLER DELEGAT 33-19
PROCORNELLÀ URBANA

1. Antecedents, fets i consideracions
En data de 20 d’octubre de 2017 PROCORNELLÀ va procedir a la venda de la finca B-2 de
Projecte de reparcel·lació del Polígon I-Est del Pla Parcial del sector Millàs de Cornellà de
Llobregat.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

PROCORNELLÀ es fa càrrec en el percentatge assignat en el Projecte de Reparcel·lació de les
quotes establertes en el Compte de Liquidació Provisional, així com les despeses de tot ordre,
incloses les quotes que es puguin meritar en el futur fins la liquidació de la Junta de
Compensació.
La Junta de Compensació del Polígon 1-Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de
Llobregat, va presentar a data de gener del 2018, el document amb el títol “Refós d’obres
d’urbanització del Sector Millàs”. Aquest projecte refós, tenia la condició d’as-built per les
obres executades i fixava les obres complementàries vinculades a les edificacions
confrontants.
Entre les obres complementàries a les edificacions confrontants, havia les de l’ampliació de la
vorera davant de la B2 del Polígon I-Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de
Llobregat.
Segons l’acta del 26 de juliol de 2017 signada pels integrants de la Junta, que els propietaris de
la B1, B2 i B3, desenvoluparien les obres de davant la seva parcel·la, degut a que les obres dels
edificis les malmetrien i s’haurien de fer de nou, per tant PROCORNELLÀ assumeix la
construcció de l’ampliació de la B2.
Per això es presenta el següent projecte per la licitació de les obres que queden pendents de
realitzar per l’ampliació de la vorera de davant de la B2.
És un contracte qualificat d’obres, amb Valor estimat del contracte (VEC) de 79.287,39 € més
IVA.
La contractació no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant un
procediment obert simplificat sumari (POSS), en virtut d’allò que estableix l’article 159.6 i
concordants de la LCSP, concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes de 10 dies
hàbils a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de contractant de la societat
(www.procornella.cat ) i a la plataforma de contractació www.vortal.biz .
El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu,
d’acord amb un únic criteri d’adjudicació que és el MILLOR PREU o preu més baix.
2. Fonament jurídic
És un contracte qualificat d’obres, en els termes de l’article 232 lletra a) de la LCSP.
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Atès que es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista s’utilitzarà un únic
criteri avaluable automàticament, i l’adjudicació es realitzarà a favor de l’oferta que presenti
una millor relació qualitat-preu, valorat en únic criteri que és el de MILLOR PREU O PREU MÉS
BAIX, de conformitat amb l’article 146.1 de la LCSP.
Atès que en el Consell d’administració de 26 de setembre de 2018 es va aprovar la delegació de
forma mancomunada a favor del Vicepresident i conseller delegat i el Conseller delegat, per tal que
procedeixin a l’inici d’expedient, l’aprovació de l’expedient, l’aprovació del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i del Plec de Clàusules Particulars, la convocatòria de la licitació, la tramitació
de l’expedient, i la corresponent adjudicació, en relació als contractes de serveis, subministrament i
obres que se segueixin pel procediment obert simplificat sumari (POSS), de conformitat amb l’article
159.6 La Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i així, pels contractes
d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i els contractes de subministraments i serveis de
valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual.
Atès que el Sr. ANTONIO MARTÍNEZ FLOR fou nomenat Vicepresident i el Conseller Delegat, i el Sr.
SERGIO FERNÁNDEZ MESA, Conseller Delegat, ambdós de la societat EMPRESA MUNICIPAL DE
PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A, per l’acord aprovat en la sessió del
Consell d’Administració celebrada el 24 de juliol de 2019, acord que es va elevar a públic mitjançant
escriptura atorgada el dia 30 de juliol de 2019 davant el Notari Sra. María Blanca Rodríguez Coladas
amb el número 764 de protocol, inscrita a data de 2 setembre de 2019 al Registre Mercantil de
Barcelona, al volum: 42998, foli:19, full B:23536, inscripció:96.
Els que subscriuen, adopten els següents:
ACORDS
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació núm. 2020-10 per a la realització dels treballs
inclosos en el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA B2
DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ, per a la realització de les obres necessàries per
a l’ampliació de la vorera davant de la parcel·la B2 a l’avinguda del Parc de Can Mercader de
Cornellà de Llobregat, consistent en moviment de terres, explanacions, pavimentacions,
implantació dels serveis d’enllumenat públic i reg, pel procediment obert simplificat sumari
(POSS), de conformitat amb l’article 159.6 La Llei 9/2007, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació núm. 2020-10 segons un contracte que es tipifica
com d’obres plantejant-se un plec en el qual per a la selecció del contractista s’utilitzarà un
únic criteri avaluable automàticament, i l’adjudicació es realitzarà a favor de l’oferta que
presenti una millor relació qualitat-preu, basat en el MILLOR PREU, de conformitat amb
l’article 146.1 de la LCSP, amb un pressupost base de licitació de 68.809,20 € més IVA.
Tercer.- D’acord amb l’article 242.4.i LCSP es preveu un increment de despesa que en cap cas
no pot ser superior en conjunt al 10% del preu del pressupost base del contracte, és a dir:
6.880,92 € més IVA, pel concepte de variació que durant la correcta execució de l’obra es
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en el
Projecte; i d’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 2.064,27 € més
IVA.
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Quart.- Aprovar el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA
B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ en la més formal qualitat de Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Cinquè.- Convocar la licitació i tramitació de l’expedient de contractació núm. 2020-10 per a la
realització dels treballs inclosos en el redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ, que es
tramitarà pel procediment obert simplificat sumari (POSS), i, procedir a la seva publicació, així
com del present acord, al perfil del contractant de PROCORNELLÀ, mitjançant enllaç a la
plataforma de contractació pública electrònica VORTAL www.vortal.es .

Sgt. Vicepresident i conseller delegat
Cornellà de Llobregat, 8 d’abril de 2020

Sgt. Conseller delegat
Cornellà de Llobregat, 8 d’abril de 2020
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