Data de la sessió: 25/01/2017

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N802/U056/2014/000020
Descripció
Aprovació de la certificació d'obra núm. 1 (desembre 2016), corresponent al contracte
de les obres del POMO del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera
BV-2002
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 17 de març del 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el Projecte d'obra municipal ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a
la carretera BV-2002 (X116/2014/000007),amb un pressupost de 182.807,88 € (IVA
inclòs), promogut per l'Ajuntament i redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, el
Sr. José Luis Sierra García, de l'empresa Ingenieros Asociados SA; i va ser aprovat
definitivament per acord de Junta de Govern en sessió de data 28 de juliol de 2014;
En data 29 de juliol de 2016, per decret de ponent delegat es va adjudicar el contracte
menor del servei professional de direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i
salut de les obres de l'esmentat projecte (N805/U056/2016/000039), a l'empresa
Ingenieros Asociados SA, amb NIF A-08 959 678 , per un import de 13.128,50 € (IVA
inclòs);
En data 12 d'agost de 2016, per decret d'Alcaldia es va aprovar l'adjudicació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, del contracte d'obres de
l'esmentat projecte (N802/U056/2014/000020), a l'empresa Obres i Serveis Roig, SA,
amb CIF A-08 743 098. per un import de 131.866,37 € (IVA inclòs);
En el mateix acord es va acordar aprovar la retenció de crèdit addicional a l'adjudicació
per l'import de 13.186,64 € (anualitat 2016);
En sessió de data 14 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar el
nomenament de la direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut, i el
corresponent Pla de Seguretat i Salut per l'execució de les esmentades obres;
Vistes les actes de comprovació del replanteig i d'inici d'obres, subscrites en data 11 de
novembre i 16 de novembre de 2016, respectivament;
Vista la certificació d'obra núm. 1 ( desembre 2016), emesa per la direcció tècnica de les
obres en data 23 de desembre de 2016, en base a la relació valorada que s'hi adjunta i
subscrita per l'empresa Obres i Serveis Roig SA, en la qual hi consta el vist-i-plau de la
cap del Servei d'Infraestructures i Espai Públic;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 18/01/2017;

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,

Proposta d'acord
Primer- Aprovar la certificació d'obra núm. 1 (desembre 2016) i el reconeixement de la
seva obligació, corresponent al contracte de les obres del Projecte d'obra municipal
ordinària del ramal d'enllaç amb el carrer Primer de Maig a la carretera BV-2002
(N802/U056/2014/000020), per un import de setanta-cinc mil tres-cents vuitanta-sis
euros amb vint cèntims (75.386,20 €) més 21% d'IVA per import de quinze mil
vuit-cents trenta-un euros amb deu cèntims (15.831,10 €), emesa per la direcció tècnica
de les obres en base a la relació valorada que s'hi adjunta i subscrita per l'empresa
Obres i Serveis Roig SA (CIF A-08 743 098 ).
Segon- Imputar l'import de 91.217,30 euros, dins del pressupost municipal vigent, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 670 15160 6190114 "RC/14 Actuació enllaç ctra.
BV-2002".

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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