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Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N805-2018-000061 Subdivisió U670
Descripció
Aprovació de l'adjudicació del contracte de les obres corresponents al projecte d'obra
municipal ordinària d'estesa de xarxa de telecomunicacions, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d 'Espanya FEDER 2014-2010.
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 21 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de
les empreses admeses a la licitació dels lots 1 i 2, per a la contractació de les obres del
projecte d'obra municipal ordinària d'estesa de xarxa de telecomunicacions, i es va
requerir a l'empresa Obremo, SL, com a primera classificada dels 2 lots, perquè dins del
termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d'aquest requeriment, presentés
la documentació que s'indica a la clàusula 30 del plec de clàusules administratives
particulars.

En data 14 de desembre de 2018 l'empresa Obremo, SL ha ingressat les corresponents
garanties definitives i presentat la documentació requerida , respectivament.

En data 20 de desembre de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa Obremo, SL.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 24/12/2018;
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.
Article 174.2, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Atès allò establert a l'article 29 de les Bases d'Execució del Pressupost en relació a la
possibilitat de tramitar expedients de despesa anticipada, segons el qual en aquests
supòsits, el certificat d'existència de crèdit serà substituït per un informe de l'Oficina
Pressupostària en el que es faci constar que, per a aquest tipus de despesa es dóna
alguna de les següents condicions:
I. Existeix normalment crèdit adequat i suficient en el Pressupost General .
II. Dita despesa està prevista al Projecte de Pressupost corresponent a l'exercici en que
s'hagi d'iniciar l'execució d'aquesta.

Vist l'informe emès per l'Oficina Pressupostària, en relació a la tramitació de la despesa
anticipada.

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 l'adjudicació de la contractació de les obres corresponents al projecte
d'obra municipal ordinària d'estesa de xarxa de telecomunicacions, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa Obremo, SL.

Segon: Aprovar la disposició de la despesa plurianual, per un import total de
quatre-cents seixanta-dos mil vuit-cents noranta-vuit euros (462.898,00 euros), dels
quals tres-cents vuitanta-dos mil cinc-cents seixanta euros amb trenta-tres cèntims
(382.560,33 euros) corresponen a la base i vuitanta mil tres-cents trenta-set euros amb
seixanta-set cèntims (80.337,67 euros) són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
Dit import està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el
marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions d 'informació i publicitat
establertes a l'annex XII, secció 2.2. del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i, especialment, les següents:
a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport
que s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, apareixerà de
forma visible i destacada l'emblema de la UE, fent referència expressa a la Unió Europea
i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
b) En tota difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte,
qualsevol que sigui el mitjà escollit (fulletons, cartells, etc. ...), s'hauran d'incloure de
manera destacada els elements següents: emblema de la Unió Europea de conformitat
amb les normes gràfiques establertes, així com la referència a la Unió Europea i al Fons
Europeu de Desenvolupament Regional, incloent el lema "Una manera de fer Europa".

Imputar l'import esmentat de 462.898,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària i,
segons les anualitats següents:
Lot 1:
- l'import de 256.378,59 euros (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 670
15322 61117 "(SUP17) Millora i reposició infraestructures i espai públic" del pressupost
municipal vigent, amb número de referència Ref 22018012357.
Lot 2:
- l'import de 206.519,41 euros (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 670
15322 61102 Actuacions espais públics, del pressupost municipal de l'any 2019.

Tercer: 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).

Quart: Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini dels quinze (15) dies hàbils
següents a la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte en document
administratiu, en la data i hora que prèviament s'hagi determinat.

Cinquè: Facultar al tinent d'alcalde de Territori i Desenvolupament Econòmic, perquè en
nom i representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en
document administratiu.

Sisè: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el
document de formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant-.

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:
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Informació al peu:
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