Data de la sessió: 11/04/2018
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802-2018-000158 Subdivisió U633
Descripció
Aprovació de la classificació de l 'única empresa admesa al procediment de licitació per a la
contractació de les obres del POMO Reforma edifici nou casal de gent gran a Ciutat Cooperativa ,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària , i del requeriment al licitador millor classificat
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 29 de desembre del 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l'expedient i el plec
de clàusules administratives i tècniques particulars 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 tràmit ordinari i procediment obert, de conformitat amb la
normativa aplicable;
En data 26 de gener del 2018 s'ha publicat l'anunci de la convocatòria de l'esmentada licitació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7544;
En data 1 de març del 2018 es va reunir la Mesa de Contractació als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre 1, corresponent als criteris subjectius amb la incorporació de la
declaració responsable i la fitxa d'acreditació de prevenció de riscos laborals ;
En data 2 de març del 2018, el tècnic municipal de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació, emet
informe relatiu al sobre 1;
En data 9 de març del 2018, es va reunir la Mesa de Contractació als efectes de comprovar la
documentació presentada al sobre 2, corresponent als criteris objectius del procediment de
contractació;
En data 12 de març del 2018, el tècnic municipal de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació, emet
informe relatiu al sobre 2;
En data 19 de març del 2018, la Mesa de Contractació proposa la classificació de l'única empresa
presentada;
De conformitat amb l'article 151 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic sobre la
classificació de les ofertes;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 06/04/2018 ;

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- 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, d'acord
amb la valoració de la proposició efectuada per la Mesa de Contractació de data 19 de març del 2018.

La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració establerts a la clàusula 19 del plec de
clàusules administratives particulars que regeix la licitació .
La classificació ha estat:
- Món Vertical SLU (puntuació: 96)
SEGON- REQUERIR l'empresa Món Vertical SLU, perquè, dins el termini de DEU (10) dies hàbils
següents a la notificació d'aquest requeriment presenti tota la documentació d'acord a l'establert a la
clàusula 29 del plec de clàusules particulars :
a) Acreditació de la personalitat jurídica de l 'empresari i, en el seu cas, la seva representació:
1. Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts que el
licitador posseeix un objecte social destinat a la realització de l'objecte d'aquesta licitació (Art. 57.1
del TRLCSP).
2. Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en l'anterior). Els
que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran poder bastant a l'efecte,
degudament inscrit al Registre Mercantil, així com còpia compulsada del DNI del representant. També
es podrà aportar còpia de bastanteig de poders efectuat per autoritat administrativa, notarial o judicial.
b) Documentació acreditativa de l'habilitació professional, la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible .
d) El document de sol·licitud d'ingrés de la garantia definitiva per l'import equivalent al 5% de l'import
adjudicat, corresponent a 11.750,15 € (onze mil set-cents cinquanta euros amb quinze cèntims) el
qual es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP. Si l'ingrés es
fa mitjançant aval, s'ha de fer servir el model normalitzat que es pot descarregar a la pàgina web de
l’Ajuntament www.santboi.cat, a l’apartat de tràmits: Guia de tràmits/Contractació municipal.
No s'acceptaran les garanties que no hagin estat ingressades a la Tresoreria Municipal, el que
comportarà l'exclusió immediata de la classificació d'aquest licitador, procedint a recabar de nou tota
la documentació al següent classificat.
Si l'ingrés es fa en efectiu, s'haurà d'estar a allò disposat a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per la
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, que estableix que no es podran
pagar en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 2.500 €, entenent com efectiu, els
mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2012, de 28 d'abril, de prevenció del
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Si el pagament es fa mitjançant xec, aquest
haurà de ser nominatiu si l'import és igual o superior a 2.500 €.
e) Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat bancària
corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a l’apartat de tràmits:
lliurament i registre de factures de proveïdors .
f) Documentació relacionada a la fitxa d'acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals , en tots
els casos en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista
a les instal·lacions municipals o a la via pública , i en funció del risc que comporti.
Els empresaris inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya podran substituir la documentació esmentada a l'apartat anterior pel certificat vigent
acreditatiu d'aquella inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. En
qualsevol cas, hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest procediment
si no consta reflectida en l'esmentat certificat.
Cas de no aportar la documentació requerida en el termini assenyalat, s'entendrà que l'adjudicatari ha

retirat la seva oferta.
TERCER- NOTIFICAR aquest acord a l'empresa presentada, 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.
QUART- 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
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .
Informació prévia:
S'incorpora de nou a la sessió el Sr. José A. Carcelén.
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

