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ASSUMPTE
Aprovació de l'expedient de contracte menor i l'adjudicació dels treballs d'eliminació de les fosses sèptiques en les
obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri ciutat Cooperativa Sector D, obra cofinançada el 50%
pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER
2014-202
Número d'expedient N802-2020-000001 Subdivisió U056

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
En data 12 de setembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar mitjançant procediment obert i
tramitació d'ordinària, la contractació de les obres del POMO de remodelació dels espais urbans del barri Ciutat
Cooperativa- fase D (N802/U056/2019/000002), a l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas SAU, amb CIF A58.425.760, per import de 1.152.515,77 € (IVA inclòs).
Obra cofinançada el 50% pel Fons Europeu de desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu
Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
En sessió de data 30 d'octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Pla de seguretat i salut, i el
nomenament dels senyors Jordi Navarro Majó (arquitecte) i Joan Roca Bastus (enginyer civil), de la Direcció de
Serveis de l’Espai Públic de l'AMB, com a direcció facultativa i al senyor José Alberto Celada Ferrer, arquitecte tècnic,
de l’empresa Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SAU, com a coordinador en matèria de seguretat i salut de
l'esmentades obres.
Al executar les obres les esmentades s'ha trobat unes foses sèptiques que es troben fora de servei i que s'han
d'eliminar.
En data 5 de març del 2020, la direcció facultativa de les esmenades obres, emet informe justificatiu de la necessitat
de la contractació dels treballs d'eliminació de les fosses sèptiques de dita obra, pel qual motiu es consulta a
l'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U, proposant-se la contractació de l'esmentat
contracte dels treballs per un import de 23.053,00 euros (IVA inclòs), d'acord amb el pressupost de data 5 de març de
2020 (Registre General d'Entrada 2020005558 ).
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.
L'empresa ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U 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.
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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.
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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 siguin propis

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment pel/s decret/s número AALB190020 de data
02/07/2019 publicat/s al BOP 18/07/2019 , sobre delegació de competències a aquest ponent per part de
l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

RESOLC
PRIMER: Subscriure l'informe de data 5 de març de 2020 del director facultatiu de les obres del POMO de
remodelació dels espais urbans del barri ciutat Cooperativa Sector D, en relació a la justificació de la necessitat
d'eliminació de les fosses sèptiques de dita obra.
SEGON: Aprovar l'expedient de contracte menor i l'adjudicació dels esmentats treballs, a l'empresa ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U , amb CIF A-58.425.760, per un import total de vint-i-tres mil cinquantatres euros (23.053,00 euros), dels quals dinou mil cinquanta-dos euros set cèntims (19.052,07 euros) corresponen a
la base, i quatre mil noranta-tres cèntims (4.000,93 euros) corresponen a l'IVA.
TERCER: Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 23.053,00 euros, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 056.15322.61118 Millora i Reposició Infrastructures i Espai Públic, obra cofinançada el
50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
FEDER 2014-2020 ( Projecte 2017 / 2 / U220 / 4 ).
El pagament de la despesa es farà mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la factura corresponent.
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.
QUART: Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació aporti a la
Tresoreria municipal el certificat de dades bancàries.
CINQUÈ: Requerir a l'adjudicatari perquè, dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a la notificació del
present acord, trameti electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment
de la normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les instruccions
per l'ús de l'e-coordina).

Signat electrònicament:
J. Angel Carcelén Luján
1r Tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Data: 07/04/2020
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