
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14156514301774403144 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Secció Esports 
Núm. Exp.: 2022/18982
Contracte Menor

Núm. Notificació: 
AJ/00000004/0011/000012751

Destinatari/ària:
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT 
CR N-340,      Km 1249 PARC TORREBLANCA 
08980- SANT FELIU DE LLOBREGAT 

L'Alcaldia de l'Ajuntament el 03/10/2022, ha dictat la resolució que es transcriu a 
continuació: 

 
Examinada la proposta d'adjudicació de referència 2022/18982 i núm. Contracte 
ESPORTS-SERV-MEN/2022001543.

Vist que en l’expedient consten l’informe de necessitat de l’àrea gestora, la declaració 
responsable del contractista conforme reuneix les condicions necessaris per contractar 
amb aquesta administració pública, així com informe de la intervenció i la secretaria 
municipal.

Atès que  dels esmentats informes es desprèn que hi ha consignació adequada i/o 
suficient per a realitzar-la i que es pot adjudicar per contracte menor.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contracte següent:
- Objecte Contracte: Coordinació i col·laboradors per el 1r Cros Escolar de la 
temporada 2022-2023, el dia 22 d'octubre al Parc de la Muntanyeta. 
- Adjudicació: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT   
- NIF: G58014838 
- Import Total (BASE+IVA): 703,55€

Tipus Número Import (€)
AD 12022000119546 703,55

Segon.- L’empresa adjudicatària serà avaluat pel responsable del contracte mitjançant 
un qüestionari en el que es valorarà l'adequació de l'objecte previst en el contracte pel 
que fa al compliment de terminis i requisits de qualitat.

Tercer.- Notificar al present resolució a l’empresa adjudicatària.
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Quart.- Publicar la present adjudicació al perfil del contractant.

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.
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