D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

R/N: BE/CP00034 BE-2022-7

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

BE-2022-7

Unitat
promotora

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

Procediment

Obert

Objecte

Servei de taller formatiu i manteniment d'hort, granja i neteja de boscos per
al CREI Els Castanyers, ubicat a Palau-Solità i Plegamans, dependent de
la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Modalitat

Tipus

Import base €
Valor estimat
Pressupost licitació
Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

266.550,40

-

-

53.310,08

5.331,01

58.641,09

De l’1 de gener de 2022 o des de l’endemà de la data de signatura
del contracte, si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2022

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

53.310,08

N7-IVA suportat no
deduïble 10%

BE06

D/227001400/318B/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de serveis de 28 d’abril de 2021.
D’acord amb el que estableix l’article 117 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.
Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per l'article 45.1
de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de taller formatiu i manteniment d'hort, granja
i neteja de boscos per al CREI Els Castanyers, ubicat a Palau-Solità i Plegamans, dependent
de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i la despesa per un import total
de 58.641,09 € (53.310,08 € del contracte i 5.331,01 €,d’IVA), condicionat suspensivament a
l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost per finançar les obligacions que se'n
derivin.
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2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
Per delegació,

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)
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