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Referència
Unitat Orgànica
AP26161958 056 Unitat de Projectes i Obres
d'Espai Públic

Ponència
026 TERRITORI I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

Títol / identificació de l 'expedient
Relatiu a Aprovació de l'adjudicació del contracte menor de les obres de millora de l 'accessibilitat del
trajecte d'accés al nou Cap de Cooperativa
Número d'expedient : N802/U056/2016/000134
Relació de fets i fonaments jurídics
Vistes les ofertes presentades per les empreses consultades: Obres i Serveis Roig SA (RGE núm.
32.144, de data 02-12-2016); Eurocatalana Obres i Serveis SL (RGE núm. 32.199, de data
02-12-2016); Iarsa Obres i Promocions SL (RGE núm. 32.144, de data 02-12-2016), i estudiats llurs
pressupostos;
Vist l'informe tècnic, de data 2 de desembre de 2016, emès per l'arquitecta tècnica de la Unitat de
Projectes i Obres d'Espai Públic, justificatiu de la contractació a l 'empresa Obres i Serveis Roig SA;
D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3, del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic ;
D'acord amb les bases d'execució del vigent pressupost municipal pel qual s 'estableix l'obligatorietat
de no incórrer en el fraccionament del contracte amb l'objecte de disminuir-ne la quantia i acomplir
així amb els requisits de publicitat , procediment i forma d'adjudicació ;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/12/2016;
D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al /a la regidor/a de Espai públic , 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-. Autoritzar la despesa i adjudicar mitjançant contracte menor les obres de millora de
l'accessibilitat del trajecte d'accés al nou Cap de Cooperativa (N802/U056/2016/000134), a l'empresa
Obres i Serveis Roig SA, amb CIF A-08 743 098, per un import de deu mil set-cents cinquanta-quatre
euros amb vint-i-dos cèntims (10.754,22 €), més el 21% d'IVA de dos mil dos-cents cinquanta-vuit
euros amb trenta-nou cèntims (2.258,39 €).
Segon-. Imputar l'import de 13.012,61 euros, dins del pressupost municipal vigent, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 635 15322 21005 "Manteniment Espai Públic".

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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