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Relació de fets i fonaments jurídics
Les factures presentades que consten en la relació annexa, número de relació Q/2019/51 , que
comença per QUALQUE SL i acaba per OPEN ENERGY 2012 SL, han estat validades pels tècnics
municipals dels corresponents centres gestors.
Posteriorment les factures han estat fiscalitzades per la Unitat de Comptabilitat sobre l 'adequació i
suficiència de l'aplicació pressupostària de les factures relacionades .
;
D'acord amb la normativa en matèria de reconeixement d'obligacions recollida als articles 21.1.f) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 53.1.g) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 185 del R.D. Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals ; 60
del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, així com les bases d'execució pel pressupost vigents per l'exercici
2019.
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al /a la regidor/a de Bon govern i
qualitat democràtica , Juan Antonio Tamayo Fernández pel/s decret/s número AALB150024 de data
23/06/2015 publicat/s al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part
de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat ,
Acord
PRIMER: Aprovar l'autorització, la disposició, si s'escau, i el reconeixement de l'obligació a les
empreses especificades a la relació Q/2019/51, en referència a les factures conformades pels
imports (amb IVA inclòs) i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s 'indiquen.
La relació Q/2019/51 esta formada per 53 factures i la suma total dels imports és de CENT
SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB VUITANTA-TRES EUROS (177.858,83
€)

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.
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