Data de la sessió: 06/03/2019
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802-2019-000002 Subdivisió U056
Descripció
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars , així com la
convocatòria de la licitació per a la contractació de les obres corresponents al Projecte d 'obra
municipal ordinària de remodelació barri Ciutat Cooperativa Fase -D, 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 2014-2020
Relació de fets i fonaments jurídics
En data 20 de febrer de 2019 el servei d'Infraestructures i Espai Públic ha elaborat el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, i ha estat revisat pel departament de
Contractació i Compres.
En data 19 de febrer de 2019, la cap del servei d'Infraestructures i Espai Públic emet informe
justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte, així mateix de la preparació de l'expedient de
contractació de les obres definides Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació barri Ciutat
Cooperativa Fase-D (N802/U056/2019/000002), cofinançat el 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER
2014-2020.
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),
sobre el contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars .
Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de contractant.
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de contractació en les
entitats locals.
Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació pública en
les entitats locals.
Pel que fa a la despesa plurianual: Article 174, 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 .
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 05/03/2019 ;

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: Aprovar l'expedient i el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de
les obres corresponents al Projecte d'obra municipal ordinària de remodelació barri Ciutat
Cooperativa Fase-D, que es durà a terme mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
El termini màxim establert per l’execució efectiva de les obres és de 8 mesos.
Segon: Convocar la licitació per a la contractació de les esmentades obres, mitjançant procediment
obert, amb subjecció als plecs abans aprovats. El termini per a la presentació de les proposicions
serà de 26 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de
licitació del contracte al perfil de contractant , per tal que els possibles interessats hi concorrin .
Tercer: Autoritzar la despesa plurianual per l'import màxim d'un milió dos-cents cinquanta-un mil
quatre-cents trenta-sis euros amb setze cèntims (1.251.436,16 euros), dels quals un milió
trenta-quatre mil dos-cents quaranta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (1.034.244,76 euros) són
la base, i dos-cents disset mil cent noranta-un euros amb quaranta cèntim (217.191.40 euros) són
l'IVA.
El pagament s'imputarà als exercicis respectius i s’imputaran a les aplicacions pressupostàries
corresponents, al pressupost de despeses d’aquest Ajuntament, tal com s'indica a continuació:
Exercici 2019: un import de 595.000,00 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària
056.15322.6118 "Millora i reposició Infraestructures i Espai Públic" corresponent al projecte
2017.2.U220.4 Promover Inclusión social.
Exercici 2020: un import de 656.436,16 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària
corresponent del pressupost 2020 corresponent al projecte 2017.2.U220.4 Promover Inclusión social.
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .
El crèdit necessari per atendre el pagament s'imputarà dins el pressupost de despeses d'aquest
Ajuntament, i cofinançat el 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
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: Publicar l'anunci de licitació, els plecs, els informes justificatius de la necessitat i el present
document 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: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

