BARCELONA REG. AGE. METROP. DESEN.
Número 60 25-27
08040 BARCELONA

NOTIFICACIÓ
21003135

Codi Contracte
Descripció

Núm. Expedient

21003135

Import

14.980,00 €

ENCÀRREC D’OBRA I CESSIÓ DRETS LLIBRE "BCNECOLOGIA

D'acord amb les facultats delegades a aquesta Gerència pel Decret d'Alcaldia del 15.06.2019, s'ha adoptat la següent resolució amb
data 30.09.2021:
"Tenint en compte l'informe de necessitat que consta a l'expedient i que el valor estimat del contracte és de 14.980,00 euros .
- D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), queda justificat en
l'informe de necessitat la finalitat i la necessitat del contracte i que no s'està alterant ni fraccionant l'objecte del cont racte per evitar
l'aplicació d'altres procediments d'adjudicació.
- S'ha comprovat, així mateix, que l'empresa contractista no ha subscrit més contractes menors que superin els llindars establerts a
la base 26a d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2021, sense lliure concurrència.
- D'acord amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, no és viable o eficient efectuar un procediment d'adjudic ació
amb publicitat.
Per tot l'exposat en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Resolució de l'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte "ENCÀRREC D’OBRA I CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ DEL LLIBRE
"BCNECOLOGIA. 20 ANYS DE L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA")" a favor de BARCELONA REG. AGE.
METROP. DESEN. amb NIF A60453271, per un preu de 14.980,00 euros amb el següent desglossament: import net 14.980,00
euros, tipus impositiu del 0% d'IVA, import de l'IVA de 0,00 euros.
ESTABLIR la durada del contracte fins al 31/12/2021.
DESIGNAR com a responsable del contracte al/a la Sr./a. NURIA COSTA GALOBART.
AUTORITZAR i DISPOSAR l'esmentada quantitat a favor de l'empresa adjudicatària amb càrrec a l'aplicació pressupostària i
pressupost següents: 14.980,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/92012 0705."

PGC
Actuació
623050000 S21000705

D
FASE
Import
14.980,00

Import Total . . . . . . .

14.980,00

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1

Assentament
6000144772-000-0000

Data compt.
28.09.2021

Exercici
2021

Orgànic
0705

Posició Pressupost.
D/22703/92012

Aquest acte exhaureix la via administrativa.
Contra aquest acte es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o es
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcel ona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció
d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat
resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.
No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

MOLT IMPORTANT:

Facin referència al CODI CONTRACTE en els ALBARANS i FACTURES
El codi DIR3 que hi ha de constar és LA0007014
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