
 
 

 

CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY 

C/ NOC (DEL) N.0024 

17820 BANYOLES 

 

 

Us he de comunicar que l'Alcaldia d'aquesta Corporació ha emès la Resolució núm. 

2021DECR002122, de data 24 de maig de 2021, que us transcric a continuació:  

Vista la necessitat de procedir a la contractació del servei de dinamització i torneig 

pista Cruyff Court Banyoles pel període de gener a desembre de 2021 motivada 

per proporcionar una oferta esportiva oberta i de qualitat de forma setmanal al barri 

de Canaleta, on la pista Cruyff està situada, amb l'objectiu de promoure una millora 

de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri amb accions que facilitin la cohesió 

i la participació comunitària. 

 

Vist l’informe emès per  JOAQUIM BARTI GUILLAMET com a Tècnic d'Esports, 

de data 17/05/2021, que figura en l’expedient X2021005369 . 

 

 

Atès que es d’interès d’aquest Ajuntament efectuar aquest servei, s’ha convidat a la 

següent empresa perquè presentés la seva oferta econòmica: 

 
NIF Tercer Import proposta 

G17243221 CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY 5.200,00 

 

 

Atès que es tracta d’un contracte menor de serveis, donat que la quantia és 

inferior a 15.000€ (més IVA) i la seva durada inferior a 12 mesos, i per tant, es pot 

adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui 

l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre  de 

Contractes del Sector Públic, la tramitació dels expedients de contractes menors 

requereixen l’aprovació de la despesa. Tanmateix, no poden ser objecte de pròrroga 

ni de revisió de preu. 

 

Atès que a l’expedient consta informe que justifica que no s’altera l’objecte del 

contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació 

 

Atès que a la partida 2021.45.34000.22708 ESPORTS, CONTR. PREST,SERV. 

DINAMITZACIÓ CRUYFF-COURT hi ha consignació pressupostària suficient. 

 

Vistos els articles 131 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, així com la Base 18 de les d’Execució del Pressupost vigents. 

 

D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aquesta Alcaldia-Presidència,  



 
 

 

 

 

DECRETA 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del servei  de dinamització i torneig pista 

Cruyff Court Banyoles a favor de   CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY 

(G17243221) pel preu de 5.200,00  € (IVA inclòs). 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 5.200,00 € (IVA inclòs) a favor de  

CONSELL ESPORTIU PLA DE L'ESTANY amb NIF/CIF G17243221 corresponent 

al contracte menor especificat al punt anterior, amb càrrec a la partida pressupostària 

2021.45.34000.22708 ESPORTS, CONTR. PREST,SERV. DINAMITZACIÓ 

CRUYFF-COURT. 

 

Tercer.- L’obligació corresponent a aquest contracte serà aprovada prèvia 

presentació de la corresponent factura, degudament conformada, i serà pagada 

d’acord amb el Pla de Disposició de Fons i dins del termini que fixi la normativa vigent 

en cada moment, sense tenir en compte altres condicions de pagament que puguin 

constar en els pressupostos i altra documentació que serveixin de base a aquesta 

contractació.  

 

 

 

El número d’operació comptable es 220210007719. Aquest número caldrà que 

s’inclogui en les dades de facturació per tal d’agilitzar la tramitació de la factura. 

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu 

d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 

de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 

notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 

el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 

a la seva notificació. 

 

Banyoles, a la data de la signatura electrònica 

La Secretària Municipal 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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