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Relació de fets i fonaments jurídics
En data 31 de juliol del 2018, la Junta de Govern Local aprovà el plec de clàusules adminitratives
particulars i la convocatòria de licitació per a la contractació de les obres del Projecte d 'obra
municipal ordinària Reparació de les façanes D , G i H al Palau de Marianao
(N802/U633/2018/000009), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària , i cofinançat el 50% pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional
d'Espanya 2014-2020.
En data 6 d'agost del 2018, la cap de la unitat de Projectes i Obres d'Edificació emet informe tècnic,
justificatiu de la necessitat del servei de direcció d 'obra per a la reparació de les façanes B, C, D, G i
H del Palau de Marianao; motiu pel qual es consulta l'empresa Cotca SA, proposant-se la
contractació dels esmentats treballs, per un import de 17.666,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb el
pressupost 06347b.18 F.
En el mateix informe es constata que en la present contractació no s'està alterant l'objecte del
contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació , que l'empresa proposada no ha
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin els límits com a contracte
menor.
L'empresa Cotca SA, ha presentat la declaració responsable de no estar incurs en cap causa de
prohibició per contractar amb l'administració d'acord amb l'article 71 de la de la Llei 9/2017, de 8
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), així com d'estar al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social .
D'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), sobre l'expedient de contractació en contractes menors.
D'acord amb l'article 66 de la LCSP, sobre que les persones jurídiques només poden ser
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins , objecte o
àmbit d’activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els hi siguin propis.
;
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al /a la regidor/a de Projectes i
obres , J. Angel Carcelén Luján pel/s decret/s número AALB150023 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- Subscriure l'informe de data 6 d'agost del 2018, emès per la cap de la unitat de Projectes i
Obres d'Edificació, en relació a la justificació de la necessitat del servei de direcció d 'obra per a la
reparació de les façanes B, C, D, G i H del Palau de Marianao.

SEGON- Aprovar l'expedient de contracte menor i l'adjudicació del servei de direcció d 'obra per a la
reparació de les façanes B, C, D, G i H del Palau de Marianao (N805/U633/2018/000030), a
l'empresa Cotca SA (A-08 574 816), per un import de catorze mil sis-cents euros (14.600,00 euros)
corresponen a la base, i tres mil seixanta-sis euros (3.066,00 euros) són l'IVA.
TERCER- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa , del pressupost de despeses d'aquest
Ajuntament per a l'any 2018, i cofinançant el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020, per un import total de disset
mil sis-cents seixanta-sis euros (17.666,00 euros), a càrrec de l'aplicació pressupostària 633 93301
63217 "(SUP17) Millora i reposició equipaments i edificis municipals " (-Referència retenció:
22018012268. Descripció operació: Act F31, Palau Marianao - Redacció estudis i projecte del POMO
Millora Patrimonial). -Codi projecte: 2017/2/U220/3/1 - Preservar i protegir el medi ambient i promoure
l'eficiència dels recursos.
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".

El pagament de la despesa es farà mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura
corresponent (amb indicació del centre gestor 61, servei d'Equipaments Públics -U633-),
conformades prèviament pel tècnic municipal responsable .
Per facilitar una millor gestió de la tramitació de factures i pagament de les mateixes , l'adjudicatari ha
d'adreçar-se a la web de l'Ajuntament (www.santboi.cat), clicar a tràmits i a lliurament i registre de
factures de proveïdors, on s'expliquen els requisits i formalitats per tramitar les factures i agilitar els
pagaments.

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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