ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número d'expedient: N112-2017-39

Caràcter
Extraordinari

Urgent
Sí

Data:

06/11/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

09:15

Convocatòria
Primera

Hora Final: 09:28
Hi assisteixen
President/a
Vocals

Secretari/ària
Coordinador general

Lluïsa Moret i Sabidó
J. Angel Carcelén Luján
Josep Puigdengolas Torres
Juan Antonio Tamayo Fernández
Alba Martínez Vélez
Ramón López Heredia
Josep M. Farreras Hernández

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Vocals

Salut González Martín
Laura Solís González

No hi assisteix

001. Ratificació de la urgència

S'acorda per unanimitat ratificar la urgència de la convocatòria.

COMPETÈNCIES DELEGADES PER L'ALCALDESSA
ÀREA D'ACTUACIÓ POLÍTICA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Espai públic

002. Aprovació del nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut, i dels

Plans de seguretat i salut, per a l'execució de les obres, corresponents als lots 1 i 3, del
POMO II de manteniment de pavimentació durant l'any 2017 i 2018 (Fases 1 i 2)
Número d'expedient N802/U635/20017/000019
En sessió de data 2 de novembre del 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres, corresponents als lots 1 i
3, del Projecte d'obra municipal ordinària II de manteniment de pavimentació durant l'any 2017 i
2018 -Fases 1 i 2- (N802/U635/20017/000019), a l'empresa Construcciones y Rehabilitaciones
Vicenç SL (amb CIF ..........................), per un import de 76.312,46 € (IVA inclòs) pel Lot 1 i de
65.693,91 € (IVA inclòs) pel Lot 3.
Vistos els Plans de seguretat i salut presentats en data 3 de novembre de 2017, per l'empresa
adjudicatària.
Vistes les actes favorables de data 3 de novembre de 2017, emeses pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en fase d'execució de les obres dels lots 1 i 3.
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.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/11/2017

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,

S'acorda:
Primer.- Nomenar l'arquitecte tècnic del servei d'Infraestructures i Espai Públic,
.........................................., com a coordinador en matèria de seguretat i salut en fase
d'execució de les obres, corresponents als lots 1 i 3, del Projecte d'obra municipal ordinària II
de manteniment de pavimentació durant l'any 2017 i 2018 -Fases 1 i 2(N802/U635/20017/000019), d'acord amb l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24
d'octubre.
Segon.- Aprovar els Plans de seguretat i salut, presentats per l'empresa Construcciones y
Rehabilitaciones Vicenç SL, amb CIF ........................, per a l'execució de les esmentades
obres.
Tercer- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i al coordinador en matèria de
seguretat i salut, durant l'execució d'obres, a dalt nomenat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

003. Aprovació del nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut, i dels
Plans de seguretat i salut, per a l'execució de les obres, corresponents als lots 1 i 2, del
POMO de manteniment de pavimentació durant l'any 2017
Número d'expedient N802/U635/20017/000015
En sessió de data 2 de novembre del 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar, mitjançant

procediment obert i tramitació ordinària, la contractació de les obres, corresponents als lots 1 i
2, del Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de pavimentació en voreres
(N802/U635/20017/000015), a l'empresa Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL
(amb CIF ..............................), per un import 96.890,41 € (IVA inclòs) pel Lot 1 i de 113.557,29
€ (IVA inclòs) pel Lot 2.
Vistos els Plans de seguretat i salut presentats en data 3 de novembre de 2017, per l'empresa
adjudicatària.
Vistes les actes favorables de data 3 de novembre de 2017, emeses pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en fase d'execució de les obres dels lots 1 i 2.
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.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/11/2017

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,

S'acorda:
Primer.- Nomenar l'arquitecte tècnic del servei d'Infraestructures i Espai Públic, Javier Martos
Aranda, com a coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució de les obres,
corresponents als lots 1 i 2, del Projecte d'obra municipal ordinària de manteniment de
pavimentació en voreres (N802/U635/2017/000015), d'acord amb l'article 7.2 del Reial decret
1627/1997, de 24 d'octubre.
Segon.- Aprovar els Plans de seguretat i salut, presentats per l'empresa Catalana
d'Infraestructures i Serveis Associats SL, amb CIF .................................., per a l'execució de les
esmentades obres.
Tercer- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària i al coordinador en matèria de
seguretat i salut, durant l'execució d'obres, a dalt nomenat.

VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents.

I com que no hi ha més assumptes per tractar, l'alcaldessa presidenta clou la sessió i se
n'estén aquesta acta que autoritza el secretari de la corporació amb el vistiplau de la Sra.
alcaldessa.

