Data de la sessió: 30/12/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N802-2019-000002 Subdivisió U056
Descripció
Aprovació del canvi d'anualitat del pressupost de les obres corresponents al Projecte
d'obra municipal ordinària de remodelació del barri Ciutat Cooperativa Fase -D,
cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que en data 6 de març de 2019, la junta de Govern aprova l'expedient de
contractació del plec de clàusules administratives particulars, així com la convocatòria de
la licitació per a la contractació de les obres corresponents al Projecte d'obra municipal
ordinària de Remodelació el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el
marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020.

Atès que el punt tercer autoritza una despesa per import d'un milió dos-cents
cinquanta-un mil quatre-cents trenta-sis euros amb setze cèntims (1.251.436,16 euros),
amb les següents anualitats:
- Exercici 2019: un import de 595.000,00 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació
pressupostària 056.15322.61118 "Millora i reposició Infraestructures i Espai Públic "
corresponent al projecte 2017.2.U220.4 “Promover Inclusión social”.
- Exercici 2020: un import de 656.436,16 € (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació
pressupostària corresponent del pressupost 2020 corresponent al projecte
2017.2.U220.4 “Promover Inclusión social”.

Vist l'informe emès en data 23 de desembre de 2019, per l'oficina pressupostària, en el
què fa constar que aquesta inversió compleix el requisits establerts en el reial decret llei
1/2018, de 23 de març, per tractar-se una inversió financerament sostenible i que
l'Ajuntament té el crèdit disponible suficient amb finançament superàvit 2018.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 23/12/2019;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local
pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , 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 el canvi d'anualitat del pressupost de les obres corresponents al Projecte
d'obra municipal ordinària de remodelació del barri Ciutat Cooperativa Fase-D,
cofinançat el 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del
Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020, quedant de la següent
manera:
- Exercici 2019: l'import de 923.718,08 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària

056.15322.61118 "Millora i reposició Infraestructures i Espai Públic":
(Referència: 22019002069. amb la quantitat de 595.000,00 euros)
(Referència: 22019006396 amb la quantitat de 328.718,08 euros)
- Exercici 2020: un import de 327.718,08 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària
056.15322.61118 "Millora i reposició Infraestructures i Espai Públic ",
Projecte 2017.2.U220.4 “Promover Inclusión social.”

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.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents
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