Ajuntament dels Pallaresos
Expedient núm.: 609/2022
Resolució amb data establerta al marge
Procediment: Procediment de Contractació
Data d'iniciació: 10/05/2022
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vista la providència d’inici, per la realització del subministrament del material per a l’organització dels Jocs
Esportius municipals dels Pallaresos.
La regidoria d’Esports de l’ajuntament dels Pallaresos ha organitzat els JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS
DELS PALLARESOS, per a la cap de setmana de 1, 2 i 3 de juliol de 2022, i per tant es necessita
contractar el subministrament de tot el material publicitari i d’acreditacions

Descripció del contracte

10 pancartes
200 imans
200 acreditacions

1 web de gestió inscripcions
Vist que es va emetre informe d'Intervenció, en el qual s'acreditava l'existència de crèdit suficient i
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
Vist que es va emetre Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Objecte del contracte: subministrament del material per a l’organització dels Jocs Esportius municipals dels
Pallaresos.
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 37400000-2
Valor estimat del contracte: 4.300€

IVA: 903

Examinada la documentació que l'acompanya, vistes les ofertes rebudes que consten a l’expedient, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

RESOLC:

PRIMER. Dur a terme el contracte menor per al subministrament de:

DECRET

100 dorsals
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4 panells fotocoll amb estructures de suport

Número: 2022-0578 Data: 26/05/2022

Contractar el subministrament de:

Ajuntament dels Pallaresos
4 panells fotocoll amb estructures de suport
10 pancartes
200 imans
200 acreditacions
100 dorsals
1 web de gestió inscripcions
SEGON. Contractar les prestacions descrita en els antecedents, amb l’empresa TARRACO DIGITAL, S.L.
amb CIF B43986967 el subministrament del material necessari, per import de 4.300€ més IVA

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Import

2022

340 21201 Esports i manteniment
Total: 5.203€
de zones esportives

En tot cas, les factures hauran de contenir els següents esments:
DIR3 Codi d'entitat

L01431009

DIR3 Òrgan de tramitació

L01431009

DIR3 Oficina comptable

L01431009

DIR3 Òrgan proponent

L01431009

CINQUÈ. Notificar la resolució als adjudicataris en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura
de la Resolució.

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la
identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.

Així ho disposa i signa l’Alcalde a la data de la signatura electrònica

ELS PALLARESOS, DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

DECRET

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's les factures i tramiti's el pagament si escau.

Número: 2022-0578 Data: 26/05/2022

Aplicació pressupostària
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Exercici

