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Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N802/U056/2019/000002
Descripció
Aprovació de la rectificació de l'errada material de l'acord de la Junta de Govern Local de data 8
d’abril de 2020, relatiu a la suspensió de l'execució del contracte d'obra del POMO de remodelació
dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19.
Relació de fets i fonaments jurídics
En sessió de data 8 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la suspensió de l’execució
del contracte d’obra del projecte d'obra municipal ordinària de remodelació dels espais urbans del
barri Ciutat Cooperativa- fase D, amb motiu del COVID-19.
Atès que a l'esmentat acord es va produir una errada material en el nom de l'empresa adjudicatària
del contracte l'obra;
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, preveu la rectificació de les errades materials, de fet o aritmètiques
existents als seus actes.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 14/04/2020 ;
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
APROVAR la rectificació de l'errada material existent al punt Primer de l'acord de la Junta de Govern
de data 8 d’abril de 2020, en relació a l'adjudicatari del contracte, de l'esmentat acord que restarà
redactat de la següent manera:
" PRIMER: Declarar la suspensió del contracte d’obres del projecte d'obra municipal ordinària de
remodelació dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativa- fase D, signat amb l'empresa Rogasa
Construcciones y Contratas, SAU, vigent fins la data 26 de març de 2020, per impossibilitat de
l’execució de les prestacions del mateix amb motiu de les mesures adoptades pel govern estatal,
autonòmic i municipal, amb efectes del dia 14 de març de 2020 i fins que dita prestació pugui
realitzar-se o executar-se, de conformitat amb l’acta de suspensió signada per les parts i la direcció
facultativa."

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

