Data de la sessió: 15/05/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N802-2018-000028 Subdivisió U633
Descripció
Aprovació de l'adjudicació, així com els nomenaments de tècnics, del contracte de les
obres definides al POMO Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als
sostres del Palau de Marianao, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària (obra
cofinançada el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020)
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 29 de març del 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les
empreses admeses a la licitació per a la contractació de les obres definides al Projecte
d'obra municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als
sostres del Palau de Marianao (N802/U633/2018/000028), mitjançant procediment obert
i tramitació ordinària, a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques 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 4 d'abril del 2019, l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, ha
presentat la documentació requerida, i el corresponent ingrés de la garantia definitiva .
En data 8 d'abril del 2019, la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la
documentació presentada per l'empresa adjudicatària i amb proposta per a la seva
adjudicació.
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 .
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 15/05/2019;

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 definides al Projecte d'obra municipal ordinària Reparacions de
coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao
(N802/U633/2018/000028), a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL (CIF
B-43 467 968), amb un termini d'execució efectiu de 12 (dotze) setmanes naturals
(entre l'acta d'inici i l'acta de finalització).
SEGON- APROVAR la disposició de la despesa per un import de tres-cents cinquanta-dos
mil sis-cents sis euros amb cinquanta-quatre cèntims (352.606,54 euros, IVA inclòs),
essent la base 291.410,36 € més l'IVA 21% de 61.196,18 €.
TERCER- IMPUTAR l'import de 352.606,54 euros, dins del pressupost municipal vigent, i
cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries:
- 633 93301 63217 "RC/18 (SUP17) Millora i reposició equipaments i edificis municipals"
(Projecte: 2017/2/U220/3/1: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència
de recursos); la quantitat de 117.899,34 euros, amb el següent desglossament:
*Operació: 220180037181. Referència: 22018019400; la quantitat de 67.781,77 €
*Operació: 220180037177. Referència: 22018012268; la quantitat de 50.117,57 €

- 057 93301 6321718 "RC/18 (SUP17) Millora i reposició equipaments i edificis
municipals" (Operació: 220180037184. Referència: 22018011268); la quantitat de
12.633,68 €
- 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals" (Operació:
220190000726. Referència: 22019000553. Projecte: 2017/2/U220/3/1: Preservar i
protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos); la quantitat de 222.073,52
euros.

El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.

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
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".

QUART- APROVAR la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació per l'import de
35.260,65 €, d'acord amb l'establert a l'article 23.5 de les Bases d'execució del
Pressupost 2019, a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 93301 63218 "Millora i
reposició equipaments i edificis municipals" (Projecte: 2017/2/U220/3/1: Preservar i

protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos).

CINQUÈ- NOMENAR els tècnics designats, per a l'execució de les esmentades obres, en
l'exercici de les següents funcions:
- Mariona Muxart i Agell, arquitecta municipal -cap de la uniat de Projectes i Obres
d'Edificació-; com a gestora de l'actuació.
- Fèlix Force Blasco, arquitecte tècnic, de l'empresa Cotca SA; com a direcció d'obra.
- Sònia Pastor Gómez, enginyera industrial (col·legiada núm. 16383), de l'empresa Idea
10 Integral SL; com a 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- 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).
SETÈ- REQUERIR 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.
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 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:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
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