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RC 4823/2022   E-110  FUNDACIÓ COAATT

EXP. AG6-2022-0630 - CTE MENOR – PLA MILLORA D’ACCESSIBILITAT

Notificació de Decret d’aprovació de contractes menors

El  contracte  menor  referent  al  RC  4823/2022 adjunt,  ha  estat  aprovat  per  Decret
d’alcaldia núm. 1472/2022 de data 17/08/2022. 

El que us notifico en compliment d’allò que disposa l’article 40 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’informo, a més, que aquesta resolució és definitiva en via administrativa, i que contra
la mateixa pot interposar, en via administrativa, un recurs potestatiu de reposició davant
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació. Aquest termini es computarà d’acord amb allò establer a l’article
30.4 de la citada llei.

Conta la  desestimació expressa del  recurs potestatiu  de reposició,  o bé directament
contra  aquest  resolució,  es  podrà  interposar,  en  via  judicial,  un  recurs  contenciós-
administratiu  davant  els  Jutjats  d’allò  Contenciós  Administratiu  de  Tarragona,  en  el
termini  de  dos  mesos  a  comptar  a  partir  de  l’endemà  de  la  recepció  d’aquesta
notificació.

En cas de què hagi transcorregut un mes a partir de la data de la interposició del recurs
de reposició sense que s’hagi rebut cap notificació, l’interessat podrà entendre que s’ha
produït la desestimació presumpta del mateix, podent, a comptar des del dia següent de
què aquesta s’hagi produït, interposar recurs contenciós administratiu.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Torredembarra, a la data de la signatura electrònica

El/la responsable del contracte,

Z0067688ab2211096b707e63b6080d114

Document signat per:  Data / hora: Càrrec: 
Daniel Vidal Domènech ARQUITECTE TÈCNIC 17/08/2022 13:19
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RC
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Comptabilitat del pressupost de despeses Exercici corrent

Referència de document: 2022.2.0004823.000 Relació comptable:

Retenció de crèdit Expedient: CTTE MENOR

Retenció disponible o utilitzable
Aplicació pressupostària PGCP Import
Partida Descripció
2022-10-150-22706 PLA MILLORA ACCESSIBILITAT A EDIFS MPALS I ESPAIS PÚ 623 14.985,00

Total 14.985,00

Contractació administrativa
Expedient Procediment adjudicacióTipus de contractació Objecte contracte
AG6-2022-0630-E110 Serveis Adjudicació directa

Import operació
Total 14.985,00
CATORZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS

Descripció
Pla de millora d'accessibilitat d'edificis mun. i espais públics: estudi entorn, disseny documentació, gestió dades i formació equip treball. Exp AG6-2022-0630-E110. Base:
12.384,30 € + IVA21. Gest: D Vidal. Int: 14750.

Data Òrgan/resolució Fase ant. Op. fase anterior
Proposta 11/08/2022
Aprovació 11/08/2022 Fase gen. Op. gen. aplic. defin.

Data número
Comptabilització 11/08/2022 10582 Factura

Núm. registre
Intervenció Ref. factura
Tresoreria Data reg.
Emissió Data fact.

Pàgina 1

l0067688ab2a0b0a93a07e6239080b21i

Document signat per:  Data / hora: Càrrec: 
Berta Ramos Unceta-Barrenechea INTERVENTORA 11/08/2022 11:53

https://seu-e.torredembarra.cat/validacionDoc/?csv=l0067688ab2a0b0a93a07e6239080b21i&entidad=43153

