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DECRET DE GERÈNCIA
Vist l’expedient instruït per procedir a la contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat del servei consistent de la redacció de la proposta d’ordenació urbana de l’àmbit Baricentro.
Vist així mateix l’informe emès pel Servei d’Àrea de Desenvolupament de Polítiques
urbanístiques on es posa de manifest que JOAN SOLA FONT, com a proposta guanyadora
que per la seva qualitat es considera rellevant i necessari en el marc del Concurs idees
vinculat al PDU anomenat “El futur de les infraestructures viaries nusos i cruïlles
(exp.901042/19)”, i atès que ha aportat tota la documentació requerida de conformitat amb la
clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives en relació amb l’article 168.d) de la LCSP.
De conformitat al que disposa l’article 168.d) de la Llei de Contractes del Sector Públic, i en
ús de les competències delegades mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de
2019.

De conformitat amb la clàusula 12.2 del Plec de Clàusules Administratives, la garantia
d’aquesta contractació es procedirà sobre retenció de factura, a excepció, que l’adjudicatari
comuniqui la seva voluntat de constituir garantia en un termini màxim de 5 dies hàbils
següents a la recepció d’aquesta notificació.
Segon.- DISPOSAR la despesa 145.200,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
M8210 15109 22706, amb el següent desglossament:




Exercici 2022:14.520,00 euros.
Exercici 2023: 87.120,00 euros.
Exercici 2024: 43.560,00 euros.

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
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Primer.- APROVAR l’adjudicació del procediment negociat sense publicitat a favor de JOAN
SOLA FONT del servei consistent en la redacció de la proposta d'ordenació urbana de l'àmbit
Baricentro d’acord amb el que disposa l’article 168.d) de la Llei de Contractes del Sector
Públic, per un import de 145.200,00 euros (Base: 120.000,00 euros més IVA: 25.200,00
euros).,

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - DECRET GERENCIA

RESOLC,

VENDRELL GARRIDO, GLORIA (2 de 2)
Coordinador/a Secretaria
en nom de Secretari General
Data signatura :29/07/2022 15:07:54
HASH:36B3E112DE04438FC7CC6D98E23E52F3030F5DBA

NRO.REGISTRE: 2022/1977
Codi per a validació :1UJMM-X75N1-HTHJA
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/2.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - DECRET GERENCIA

TORRA XICOY, Ramon Ma. (1 de 2)
Gerent
Data signatura :29/07/2022 14:39:08
HASH:36B3E112DE04438FC7CC6D98E23E52F3030F5DBA

Tercer.- REQUERIR a JOAN SOLA FONT per a la formalització del contracte dintre dels 5
dies hàbils següents al dia que es compleixin 15 dies hàbils a la recepció d’aquesta
notificació.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a JOAN SOLA FONT

Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació i la formalització en el Perfil de Contractant de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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