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08980-Sant Feliu de Llobregat
Barcelona

Assumpte

Notificació
de
Resolució/Acord.
Expedient
15267/2017.
Adjudicació
dels
contractes
menors expedients núm. 15081, 15186, 15260,
15267, 15839, 16451, 16463, 16687, 16817,
17065, 17110, 17281, 17478, 17549, 17695,
17792, 17795, 17800, 17882 i 17974/17.

La Junta de Govern Local
d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2017 va acordar el
següent contracte:
Objecte del contracte: Servei de coordinació i monitoratge per al desenvolupament del
programa esportiu "Dinamització esportiva al barri de Sant Cosme" a les escoles Jaume
Balmes i Institut Escola El Prat període setembre-desembre 2017.
Legislació aplicable: Arts. 10, 23.3, 89.2, 111.1 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. <- Serveis
Informe: Sol·licitud del departament d'Esports, de data 25 de juliol de 2017.
Licitadors: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat

Adjudicatari/s:

G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat
Ctra. Nacional 340 [Parc Torreblanca]-0009, km 1,24
08980-Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel. 936852039
@. baixesport@gmail.com

S/ref.: 60-2016/2017, de data 25 de juliol de 2017.
Detall de l'objecte: Servei de coordinació i monitoratge per al desenvolupament del
programa esportiu "Dinamització esportiva al barri de Sant Cosme" a les escoles Jaume
Balmes i Institut Escola El Prat període setembre-desembre 2017.
Import a adjudicar (IVA no inclòs): 13.000 €
Import a adjudicar (IVA inclòs): 13.000 €
Tipus IVA: exempt
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Termini de durada del contracte: del 12 de setembre a finals de desembre de 2017,
segons calendari escolar.
Lloc de la prestació del servei: Escola Jaume Balmes i Institut Escola El Prat.

Partida pressupostària: 1731
COSME

3412 227992 - DINAMITZACIÓ ESPORTIVA SANT

Centre de cost: 202104 - ACTIVITATS ESPORTIVES MUNPALS
Forma de pagament: L'habitual de l'Administració.
Factura Electrònica
Les factures es presentaran de forma electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 4t
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de creació del
registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord amb l'Annex 1 Funcionament
del Registre de Factures de les Bases d'Execució del Pressupost d'aquest Ajuntament.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura electrònica figuri el número d'expedient 15267/2017, l'oficina
comptable L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002252 Esports.
Més informació al web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de
manera optativa i no simultània, els recursos següents:
a) Recurs potestatiu de reposició, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que
l'ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut
notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci.
Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s’entén
desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de
reposició. Aquest recurs s’ha d’ interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona.
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_SECREDEL
Signat electrònicament
per:
El cap de Servei de
Contractació i Patrimoni
Antonio García Vega
Per delegació de
signatura autoritzada pel
secretari Daniel Tambo
Calvo (Decret d'Alcaldia
núm. DEC/6923/2016
de 11 de novembre de
2016)
27/09/2017 11:47
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