Data de la sessió: 18/09/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N802/U633/2018/000028
Descripció
Aprovar l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), la liquidació de l'obra, i la
certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), corresponent a les obres del POMO
Reparacions coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao
-cofinançat 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 sessió de data 15 de maig del 2019, la Junta de Govern Local va adjudicar,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres defines
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), per un import de
352.606,54 € (IVA inclòs) -cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d 'Espanya Feder 2014-2020.
En aquest mateix acord, la Junta de Govern Local va nomenar la direcció tècnica
designada per a les funcions de gestora de l'actuació, la cap de la unitat de Projectes i
Obres d'Edificació, Mariona Muxart Agell; Fèlix Force Blasco, de l'empresa Cotca, com a
direcció d'obra; i Sònia Pastor Gómez, de l'empresa Idea 10 Integral SL, com a
coordinadora en matèria de seguretat i salut.
En sessió de data 12 de juny del 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de
seguretat i salut, presentat per l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL.
Vista l'acta de finalització de les obres, subscrita en data 9 de setembre del 2019;
Vista l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), subscrita per l'empresa i la direcció
facultativa de les obres.
Vist l'informe tècnic, de data 13 de setembre del 2019, emès per la gestora del projecte,
cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació, justificatiu de l'import de liquidació
resultant, d'una banda, de correccions d'amidaments previstos i, per una altra,
d'aplicació dels preus contradictoris amb motiu de les variacions i modificacions de
partides que no suposen cap modificació substancial respecte al projecte aprovat
originalment; d'acord amb la clàusula 33 del plec de clàusules administratives particulars
i segons els termes i condicions establerts a l'article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Vista la certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), emesa per la direcció
tècnica de les obres, en data 31 d'agost del 2019, en base a la relació valorada que s'hi
adjunta i subscrita per l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, en la qual hi
consta el vistiplau del cap del servei d'Equipaments Públics.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/09/2019;

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- APROVAR l'acta de preus contradictoris (núms. 1, 2 i 3), amb motiu de les
variacions i modificacions de partides que no suposen cap modificació substancial
respecte al projecte aprovat originalment; corresponent a les obres del Projecte d'obra
municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres
del Palau de Marianao, adjudicades a l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques
SL.
SEGON- APROVAR la liquidació de les obres, i el reconeixement de l'obligació de la
despesa addicional, per un import de trenta-dos mil set-cents nou euros amb
cinquanta-dos cèntims (32.709,52 €); increment equivalent al 6,276%, resultant així un
contracte d'obres per un import total de 385.316,06 €. D'acord amb la clàusula 33 del
plec de clàusules administratives particulars i segons els termes i condicions establerts a
l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
TERCER- AUTORITZAR la disposició de la despesa addicional de l'import 32.709,52 €, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i
edificis municipals", a càrrec de la vigent retenció de crèdit addicional a l'adjudicació,
fins a l'import màxim previst de 35.260,65 €, aprovada en el punt Quart de l'acord de
Junta de Govern de data 15-5-2019.
QUART- APROVAR la certificació núm. 3 i última d'obra (setembre 2019), i el
reconeixement de la seva obligació, corresponent a les obres del Projecte d'obra
municipal ordinària Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres
del Palau de Marianao (N802/U633/2018/000028) -cofinançat el 50% pel Fons Europeu
de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
FEDER 2014-2020; per un import de cent setanta-cinc mil vuit-cents trenta-set euros
amb cinquanta-dos cèntims (175.837,52 €) més 21% d'IVA per import de trenta-sis mil
nou-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims (36.925,88 €), emesa per la
direcció tècnica de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per
l'empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL (CIF B-43 467 968).
CINQUÈ- IMPUTAR l'import total de 212.763,40 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 l'aplicació
pressupostària 633 93301 63218 "Millora i reposició equipaments i edificis municipals",
amb el següent desglossament:
- Referència: 22019000553: l'import de 180.053,88 €
- Referència: 22019006118: l'import de 32.709,52 €

L'esmentada obra està assignada al projecte comptable: 2017 / 2 / U220 / 3 / 1, per a
l'OT 6: Preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

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
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