R/N: JU/CP00034 JU-2019-00272

Tramitació de contracte menor. Resolució d’adjudicació JU-201900272
Vist l’informe justificatiu de la necessitat de contractar
Expedient

JU-2019-00272

Unitat
promotora

Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

Procediment

Contracte menor

Objecte

TAR-Servei de transport de personal de Reus i Falset per al període 1 de
gener a 31 de març de 2019

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació
Núm. de reserva

13.200,00

Contracte Públic

Serveis

IVA €
1.320,00

Import amb IVA €
14.520,00

A550006226

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposen els articles 118 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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.
2. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contracte menor que es proposa i autoritzar-ne la despesa i
l'adjudicació que s’assenyala a continuació:
Empresa
adjudicatària
Import
adjudicació

Pau Claris, 81.
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
justicia@gencat.net
www.gencat.cat/justicia

AGRUPACIO RADIO-TAXI REUS

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

13.200,00

1.320,00

14.520,00
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Nota: En cas que la factura s’hagi d’emetre en format electrònic d’acord amb el que estableix
la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, s’ha d'enviar a la plataforma e.FACT, la qual,
segons l'Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d’entrada de factures
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les
factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1691/2012, s’han
de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació, ja que si no hi consta els registres
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutjaran automàticament la factura.
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Departament d'Economia i
Coneixement, a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'estat factures i pagaments
de document), a partir de l'endemà del registre de la factura.
Codi d’expedient: JU-2019-00272
Informació codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09006154 DIRECCIÓ DE SERVEIS
C. de Pau Claris, 81, (Casal Sant Jordi) 08010 Barcelona ESP.
Òrgan gestor: A09006083 SECRETARIA DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE
JUSTÍCIA
C. de Pau Claris, 81, (Casal Sant Jordi) 08010 Barcelona ESP.
Oficina Comptable: A09018876 INTERVENCIÓ GENERAL
Rambla Catalunya 19-21 08007 Barcelona ESP.

Pau Claris, 81.
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
justicia@gencat.net
www.gencat.cat/justicia
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