Data de la sessió: 13/11/2019
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802-2019-000030 Subdivisió U633
Descripció
Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades i adjudicació del contracte , així com dels
nomenaments de tècnics, de les obres definides al POMO Reforma del pis situat al c / Josep Torras i
Bages, núm. 45; mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 25 de setembre del 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de l'única
empresa admesa a la licitació per a la contractació de les obres definides al Projecte d'obra municipal
ordinària Reforma del pis situat al c/ Josep Torras i Bages, núm. 45 (N802/U633/2019/000030);
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa Estayc SL, perquè dins el termini de
10 dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment, presentés la documentació que s'indica
a la clàusula 30 del plec de clàusules particulars .
En data 15 d'octubre del 2019, l'empresa Estayc SL, ha presentat la documentació requerida, i el
corresponent ingrés de la garantia definitiva (Registre General d'Entrada núms. 2019026254 i
2019026232, respectivament).
En data 18 d'octubre del 2019, la Mesa de Contractació va acordar proposar l'exclusió de l'empresa
classificada per no estar al corrent de pagament dels deutes tributaris , proposant-se en aquest mateix
acte declarar desert el procediment de contractació.
En data 21 d'octubre del 2019, l'empresa Estayc SL presenta al·legacions al Registre General
d'Entrada (núm. 2019026731), en què aporta comprovants d'estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, adjuntant certificat d'Hisenda de data 30 de maig del 2019 amb
una vigència de 12 mesos (això és abans de la finalització del termini de presentacio d 'ofertes en data
9-9-2019).
En data 31 d'octubre del 2019, la Mesa de Contractació acorda:
1. Estimar les al·legacions presentades per l'empresa Estayc SL en data 21-10-2019.
2. Revocar l'acord pres en data 18-10-2019, en què es proposa l'exclusió de l'empresa del
procediment de licitació i declarar -ho desert.
3. Qualificar com a correcta la documentació presentada per l'empresa Estayc SL i amb proposta per
a la seva adjudicació.
D'acord amb l'article 140.4 de la LCSP, els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions
de contractar han de concòrrer en la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte .
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l 'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/11/2019 ;

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 BOP , 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- ESTIMAR les al·legacions presentades per l'empresa Estayc SL, corresponent a la licitació
per a la contractació de les obres de Reforma del pis situat al c/ Josep Torras i Bages, núm. 45;
segons l'acta de la Mesa de Contractació de data 31 d'octubre del 2019, amb motiu d'haver acreditat
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries en el moment del termini de presentació
d'ofertes en data 9-9-2019, d'acord amb l'article 140.4 de la LCSP, els requisits de capacitat,
solvència i absència de prohibicions de contractar han de concòrrer en la data final de presentació
d'ofertes i subsistir en el moment de perfeccio del contracte .
SEGON- ADJUDICAR la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de les
obres definides al Projecte d'obra municipal ordinària de Reforma del pis situat al c/ Josep Torras i
Bages, núm. 45 (N802/U633/2019/000030), a l'empresa Estayc SL (B-65 534 075), amb un termini
d'execució efectiu de 10 (deu) setmanes naturals (entre l'acta d'inici i l'acta de finalització).
TERCER- APROVAR la disposició de la despesa per un import de setanta-dos mil cent setze euros
amb cinquanta-quatre cèntims (72.116,54 euros, IVA inclòs), essent la base 59.600,45 € més l'IVA
21% de 12.516,09 €.
QUART- IMPUTAR l'import de 72.116,54 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de les
aplicació pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals", amb
codi de Projecte 2019/2/U985/1/1:
- Import de 48.116,54 € (Referència 22019009069, Act F45-Reforma pis antiga Ràdio Sant Boi per a
nou ús habitatge social).
- Import de 24.000,00 € (Referència 22019009116).
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars.
CINQUÈ- APROVAR la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació per l'import de 1.442,34 €; d'acord
amb l'establert a l'article 23.5 de les Bases l'execució del Pressupost 2019, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals" (Referència:
22019009069, Act F45-Reforma pis antiga Ràdio Sant Boi per a nou ús habitatge social).
SISÈ- NOMENAR l'equip designat, per a l'execució de les esmentades obres, en l'exercici de les
següents funcions:
- Mariona Muxart i Agell, arquitecta -cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació-; com a gestora
de l'actuació i direcció facultativa de les obres .
- May Morillas Ortega, arquitecta tècnica, 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.
SETÈ- Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a la
notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, trameti
electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment de la
normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les
instruccions per l'ús de l'e-coordina).
VUITÈ- Requerir a l'adjudicatari perquè, dins del termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de
l'adjudicació, comparegui davant aquest Ajuntament per formalitzar el contracte en document
administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi determinat.

NOVÈ- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable, perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
DESÈ- Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo junt amb la formalització del
contracte a la web municipal -perfil de contractant-, en un termini no superior a 15 dies a comptar des
de la signatura del contracte.

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

