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Contractació i Compres 
Núm. Exp.: 2017/7952
Gestió de Contractes

Núm. Notificació: 
AJ/00000004/0011/000014039

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 1 de desembre de 2022, va adoptar, entre 
altres, l'acord següent:

11.-EXPEDIENT 2017/7952. SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE JOCS 
ESCOLARS DE LA SECCIÓ D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.-
 
Antecedents
 
1. En sessió de data 08 de març de 2018, la Junta de Govern Local va adjudicar 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària el contracte de servei de jocs 
escolars de la Secció d’Esports de l’Ajuntament de Castelldefels a l’empresa CONSELL 
ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT amb CIF núm. G58014838.

2. Segons estipula la clàusula 3 del contracte, el termini de la prestació del servei 
s’estableix per un període de quatre anys des del 16/03/2018 fins al 15/03/2022 i 
preveu dues pròrrogues d’un any més.

3. En sessió de data 03 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va acordar la 
primera prorroga des del 16/03/2022 fins al 15/03/2023.

4. A l’expedient consta l’informe emès, amb data 12 de novembre de 2022, pel cap de 
Secció d’Esports amb la conformitat del regidor delegat regidor d’Esports, Gent Gran i 
Inspecció Polivalent, favorable respecte l’execució del contracte i es constata que hi ha  
acord  d’ambdues parts de prorrogar-lo.

5. A l’expedient consta l’informe jurídic emès per la cap de la UI de Contractació i 
Compres, de data 24 de novembre de 2022 amb la conformitat de la Secretària 
Municipal accidental, que informa favorablement sobre aquesta pròrroga.

En virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant decret del dia 18 de juny de 
2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 02/07/2019), la Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres presents,

A C O R D A :

https://seu.castelldefels.org/validar


Primer.- Prorrogar per segona i última vegada el contracte formalitzat amb l’empresa 
CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT amb CIF núm. G58014838, per a la prestació 
del servei de de jocs escolars de la Secció d’Esports de l’Ajuntament de Castelldefels, 
des del 16/03/2023 fins al 15/03/2024.

Segon.- La despesa corresponent a aquesta pròrroga és de 41.200 euros, IVA exempt.

Tercer.- Autoritzar la despesa total de les anualitats de la present pròrroga per import 
de 41.200 euros, IVA exempt, d’acord amb el següent desglossament: 

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA Total
2023 25/3410/2279901/AREA31 32.672,05 exempt 32.672,05
2024 25/3410/2279901/AREA31 8.5227,95 exempt 8.527,95

La despesa té caràcter plurianual i de tramitació anticipada i anirà a càrrec del 
pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen subordinat al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en els termes de 
l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals.

Quart.- Notificar el present acord a l'adjudicatari, al responsable del contracte i la 
Secció de Comptabilitat i Patrimoni.

Cinquè.- Publicar el present acord al Perfil del Contractant,  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.







DESTINATARI/ÀRIA:

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

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ:
El Sr/La Sra.                   

Ha rebut la notificació/escrit de l’Ajuntament

En qualitat de 
Amb DNI 

Castelldefels,            de                             de 

El/La notificat/da,                     El/La notificador/a,

Àrea: Contractació i Compres
Expedient: Gestió de Contractes
Referència: 2017/7952

Registre de notificació núm.: AJ/00000004/0011/000014039

  
                                        

 Rebutja la notificació 

 Desconegut/da  en aquest domicili

 Dipositat a bústia/sota porta després de 2 intents de notificació

Primer intent,
Signatura del/de la notificador/a,

DATA:
HORA:

Segon intent,
Signatura del/de la notificador/a,

DATA:
HORA:

    Absent     Absent
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