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NOTIFICACIÓ  

 

Codi Contracte A17003432-002  Núm. Expedient 20170155  Import 44.145,32 € 

 

Descripció Gestió 24 places en pisos per a l'OPAI (Lot 3) 
 

 

D'acord amb les facultats delegades a aquesta Presidència per Acord del Consell Rector de 24-04-2010, s'ha adoptat la següent 
resolució amb data 30.12.2020: 
 
" 
D’acord amb les previsions de l’art. 15.2 i 3 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local, atès l’import de la despesa, i en ús de les facultats atorgades per l’article 5.2.j) dels 
Estatuts de l’IMSS, RESOLC: 
 
AIXECAR el reparament suspensiu efectuat per la intervenció en data 30.12.2020. 
 
APROVAR la continuïtat del contracte de serveis que té per objecte la gestió de 12 places d´allotjament temporal per a persones 
sense llar ateses per l´OPAI (Oficina del pla d´assentaments irregulars) en el Dte de Sant Martí, adjudicat a l'entitat FUNDACIÓN 
PRIVADA MAMBRÉ, durant el temps indispensable fins a l’inici de l’execució del contracte i, en tot cas, per un període no superior a 
6 mesos a partir de l’1 de febrer de 2021 en les mateixes condicions previstes en els plecs que regulen aquest contracte, per un 
import total de 44.145,32 euros, IVA exempt, en tant l'entitat adjudicatària està exempta d'IVA. 
 
AUTORITZAR la despesa de 44.145,32 euros, IVA exempt (Entitat exempta d'IVA), amb càrrec a la partida pressupostària 0100-
22738-23163 dels pressupostos de l’any 2021 de l’IMSS, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient i amb el 
desglossament següent: 
 
- Exercici 2021, 44.145,32 euros, IVA exempt (Entitat exempta d'IVA). 
 
DISPOSAR l’esmentada quantitat a favor de FUNDACIÓN PRIVADA MAMBRÉ, amb NIF núm. G64641582, adjudicatària del 
contracte. 
 
NOTIFICAR al contractista l’acord de continuïtat referenciat. 
 
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern." 

 
 

ADMINISTRACIÓ   FASE D 

Tipus Assentament Data compt. Exercici Orgànic Posició Pressupost. PGC Actuació Import 

AD2 6000089715-001-0001 17.12.2020 2021 0100 D/22738/23163 629020003
8 

S01501518
001 

44.145,32  
 Import Total  . . . . . . . 44.145,32 

  

 
 
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució. 
També es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
notificació de la present resolució. 
Contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorregut tres mesos comptats 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, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent al que s'hagi produït la 
desestimació per silenci administratiu. 
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 LA0006803 
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