Castelldefels, 29 de desembre de 2016
Contractació i Compres
Ref.: 2016/9046
Gestión de licitacions
Núm. Notificació:
AJ/00000004/0001/000001858
Destinatari/ària:
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT
CR N-340, Km 1249 PARC TORREBLANCA
08980- SANT FELIU DE LLOBREGAT

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de desembre de 2016, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:

PUNT 26è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

TERCER.- SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JOCS ESCOLARS A
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES DE CASTELLDEFELS
Atès que l’expedient de contractació va ser aprovat per Junta Rectora en sessió
celebrada en data 21 de novembre de 2013, per tramitació urgent i mitjançant
procediment obert amb més d’un criteri de valoració, la prestació del servei de jocs
escolars a les instal·lacions esportives municipals de Castelldefels, i que la seva
adjudicació va ser aprovada per resolució de vicepresidència del Patronat Municipal
d’Esports el 10 de gener de 2014 al CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT.
Atès que, segons estipula al plec de les administratives particulars, el termini del servei
s’estableix per un període de dos anys, compresos entre el 07 de gener de 2014 al 22
de juny de 2014; el 15 de setembre de 2014 i el 21 de juny de 2015; i el 14 de
setembre al 22 de desembre de 2015, i que aquest podrà prorrogar-se anualment, per
mutu acord de les parts, fins a un màxim de 2 anys.
Atès que segons informe emès amb data 20 de desembre de 2016, del Cap de Secció
d’Esports, durant els dos anys transcorreguts, s’han complert satisfactòriament les
prestacions que es demanaven en els plecs de clàusules i es proposa prorrogar per
segona vegada el contracte amb efectes del 1 de gener al 16 de juny i del 12 de
setembre al 31 de desembre de 2017.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 26 de juny de 2014, va aprovar
definitivament el canvi en la forma de gestió directa del servei d’esports i de
comunicació i imatge i de la dissolució i integració a l’Ajuntament dels Patronats
Municipal d’Esports i del Patronat municipal de Comunicació i Imatge.
La Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions conferides per l’Alcaldia
mitjançant decret del dia 19/06/2015, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :10705262260660566722 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Barcelona del dia 06/07/2015, la Junta de Govern Local per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Prorrogar per segona vegada, de conformitat amb la clàusula 3 de les
administratives particulars, el contracte formalitzat amb el CONSELL ESPORTIU DEL
BAIX LLOBREGAT, el contracte de servei de jocs escolars a les instal·lacions esportives
municipals de Castelldefels, del 1 de gener al 16 de juny i del 12 de setembre al 31 de
desembre de 2017.
Segon.- El preu d'aquesta segona pròrroga es fixa en la quantitat de 33.750€, IVA
exclòs.
Tercer.- La seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Quart.- Notificar el present acord a l'adjudicatari als efectes oportuns.

Cosa que us trasllado perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que
disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
En el termini d'un mes comptat a partir de la data de recepció de la present notificació podeu interposar
contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament
desestimat.
En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució
expressa del recurs de reposició, o a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre
presumptament desestimat, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
d'aquesta jurisdicció de Barcelona.
Si opteu per interposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la data de recepció de la present notificació.
Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Això no obstant,
podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no
suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.

El secretari,
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