Resolució d’aprovació de l’expedient i tramitació d’urgència
Unitat Promotora: Sub-direcció General
d'Obres i Serveis

Contracte: Contracte administratiu
Tipus: Obres

Expedient: PR-2020-141
Procediment: Obert tramitat per urgència.
Objecte: Execució de les obres reforma de les instal·lacions de climatització del Palau
Centelles i del seu edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Import base €
Valor
estimat
del
contracte
(sense
IVA):

Anualitats

Import total €

319.134,90

1.838.824,90

1.823.628,00

Pressupost base de
licitació :
Termini d’execució:

IVA €

1.519.690,00

12 mesos dividits en 2 anualitats a comptar des de la data de
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

Import sense
IVA

P. Base de
licitació

21% IVA

VEC
ANUALITATS

2020

379.922,50 €

79.783,73 €

459.706,23 €

455.907,00 €

2021

1.139.767,50 €

239.351,18 €

1.379.118,67 €

1.367.721,00 €

Total

1.519.690,00 €

319.134,90 €

1.838.824,90 €

1.823.628,00 €

(*)

Els càlculs que figuren en aquesta taula han estat arrodonits en els decimals d’acord amb
les operacions que efectua de forma automàtica el programa informàtic del GEEC 2.0
(Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació), en el moment d’aplicar el percentatge
d’IVA.
(*)

Antecedents
1. Vista la resolució d’inici de l’expedient d’obres signada el 12 de febrer de 2020 per
l’òrgan de contractació.
2. Vist l’informe jurídic de data 8 de maig de 2020 en relació amb aquest expedient tramés
a l’Assessoria Jurídica el 14 de febrer de 2020.
3. Vist l’informe de la unitat promotora de 23 de juny de 2020 que sol·licita la tramitació
d’urgència d’aquest expedient, ja que amb els tràmits ordinaris no es permetria
l’adjudicació del contracte en el termini inicialment previst i necessari per a la correcta
execució de les obres, atesa la demora en la seva tramitació per l’acumulació d’expedients
provocada pel COVI-19. .
4. D’acord amb el que disposa l’article 36 Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i d’acord amb l’Acord
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d’autorització a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de 23 de
juny de 2020.
Aquest Acord de Govern engloba les despeses de dos expedients:
Contractació
Per a l’execució de l’obra (PL-PR-2020-141)
Per la direcció facultativa (PL-PR-2020-142)
Total

Element PEP
20-00351/001
20-00351/002

2020
459.706,23
28.973,45
488.679,68

2021
1.379.118,67
86.920,35
1.466.039,02

Total
1.838.824,90
115.893,80
1.954.718,70

DEP. DE LA PRESIDENCIA

A continuació, es detalla la despesa de l’expedient per a l’execució de les obres reforma de
les instal·lacions de climatització del Palau Centelles i del seu edifici annex situat al carrer
de Gegants, 2 de Barcelona (Exp. PR-2020-141):
Anualitats
2020
2021
Total

Import sense Iva
379.922,50 €
1.139.767,50 €
1.519.690,00 €

IVA
79.783,73 €
239.351,18 €
319.134,90 €

P. Base de licitació
459.706,23 €
1.379.118,67 €
1.838.824,90 €

Vista la certificació de l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'esmentada
contractació per a l’anualitat 2020.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposa 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 (LCSP).
2. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19. La situació d’estat d’alarma s’ha estès, d’acord amb les corresponents
pròrrogues del citat reial decret, fins al 21 de juny de 2020.
3.La Disposició addicional 5a del Decret 11/2020 de 7 d’abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per
la COVID-19 i altres de complementàries establia que es declaraven de tramitació urgent
els expedients de contractació d'obra, serveis i subministraments la tramitació dels quals
s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de
l'estat d'alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per
garantir la continuïtat dels serveis públics essencials.
4. L’article 119 LCSP regula la tramitació urgent de l’expedient.

5. D’acord amb el que preveu l’article 326 LCSP i vista l’Ordre PRE/446/2008, de 3
d’octubre, per la qual es determina la composició de la Mesa de Contractació del
Departament de la Presidència, és procedent designar els membres de la Mesa de
Contractació.
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6. D’acord amb el que disposa l’article 36 Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
7. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent, d’acord amb el punt 1.1
de la Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la
persona titular del Departament de la Presidència (DOGC núm. 7882, de 24.05.2019),
modificada per la Resolució PRE/1784/2019, d’1 de juliol (DOGC núm. 7909, de
03.07.2019).

DEP. DE LA PRESIDENCIA

RESOLC:
1. Declarar de tramitació urgent aquest expedient de contractació, d’acord amb l’art. 119
LCSP.
2. Aprovar l’expedient de contractació del les obres reforma de les instal·lacions de
climatització del Palau Centelles i del seu edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de
Barcelona i la despesa corresponent a un pressupost base de licitació de 1.838.824,90 €,
IVA inclòs.
Aquest expedient té un abast pluriennal, d’acord amb l’Acord de Govern del 23 de juny de
2020, distribuït de la manera següent:
Anualitats
2020
2021
Total

Import sense Iva
IVA
379.922,50 €
79.783,73 €
1.139.767,50 € 239.351,18 €
1.519.690,00 € 319.134,90 €

P. Base de licitació
459.706,23 €
1.379.118,67 €
1.838.824,90 €

2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació
4. Establir que la composició de la Mesa de Contractació del Departament de la
Presidència és la fixada en l’Ordre PRE/446/2008, de 3 d’octubre (DOGC 5243,
24.10.2008) i està integrada pels membres que figuren en el plec de clàusules
administratives que s’aprova en aquesta resolució.

Signat digitalment a Barcelona,
Per delegació (Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig,
DOGC núm. 7882, de 24.05.2019)

Meritxell Masó i Carbó
Secretària general
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