INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA

Expedient: IDES-2020-20026

Resolució que aprova els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen el contracte administratiu per a la contractació
del treball de camp corresponent a l’operació estadística Enquesta de clima
empresarial de Catalunya per al segon, tercer i quart trimestre de 2020.

Fets
Primer. En data 19 de maig de 2020, la sub-directora general d'Administració i Serveis
Generals de l’Institut d’Estadística de Catalunya emet informe proposta sobre la
conveniència de tramitar l’expedient de contractació de referència mitjançant procediment
negociat sense publicitat.
Segon. En data 20 de maig de 2020, la sub-directora general de Producció i Coordinació de
l’Institut d’Estadística de Catalunya emet el corresponent informe justificatiu de l’expedient.
Tercer. El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya dicta, el mateix 20 de maig de
2020, resolució d’inici d’expedient de contractació.
Quart. El 22 de maig de 2020, el director general de l’Assessoria Jurídica del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda emet informe jurídic favorable al Plec de
clàusules administratives particulars que regeix l’expedient de contractació.
Cinquè. El 28 de maig de 2020, la Intervenció Delegada fa diverses observacions a
l’expedient de contractació les quals són esmenades i, el mateix 28 de maig de 2020, emet
l’informe fiscal favorable.
Fonaments de dret
Primer. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP) regula la iniciació i el contingut de l’expedient de contractació.
Segon. L’article 117 de la LCSP estableix que completat l’expedient de contractació es
dictarà resolució motivada per l’òrgan de contractació aprovant l’expedient i disposant
l’obertura del procediment d’adjudicació.
Aquesta resolució implica també l’aprovació de la despesa.
Tercer. Els articles 122 i 124 de la LCSP disposen que s’han d’aprovar els plecs de
condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, prèviament o
conjuntament amb l’autorització de la despesa i sempre abans de la licitació del contracte.
Quart. En compliment de les funcions que en matèria de contractació administrativa
confereix al director l’article 7 d) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
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INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA

Resolc

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació del treball de camp corresponent a l’operació
estadística Enquesta de clima empresarial de Catalunya per al segon, tercer i quart trimestre
de 2020.
Segon. Aprovar la despesa d’aquest contracte d’acord amb les dades següents:
Valor estimat del contracte:
39.394,17 euros, exclòs IVA
IVA 21%
8.272,78 euros
Pressupost base de licitació: 47.666,95 euros, inclòs IVA
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació amb
publicació al perfil del contractant.
Quart. Designar com a responsable del contracte la sub-directora general d’Administració i
Serveis Generals.
El director de l’Idescat
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