Expedient: CM 8/2019

Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació
Fets
Primer. El 13 de març de 2019, la sub-directora general de Producció i Coordinació signa
l’informe proposta per a la contractació del treball de camp corresponent a l’operació
estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars per a l’any 2019.
Segon. El 13 de març de 2019, la sub-directora general d’Administració i Serveis Generals
signa l’’informe que justifica la limitació del perfil competencial dels equips de treball de
camp qua han de participar en l’Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars
per a l’any 2019.
Tercer. El 13 de març de 2019, el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya resol iniciar
la tramitació de l’expedient de contractació.
Quart. El 22 de març de 2019, el director general de l’Assessoria Jurídica del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, signa l’informe jurídic favorable el Plec de
clàusules administratives particulars que regeix l’expedient de contractació, sens perjudici
que es tinguin en compte les observacions formulades en les consideracions jurídiques
sisena i setena, observacions les quals són tingudes en compte.
Cinquè. El 9 d’abril de 2019, la Intervenció Delegada emet l’informe de fiscalització
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’apertura 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 el plec de condicions
administratives particulars i el plec 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 7d) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya,

Resolc
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars que regeixen la contractació del treball de camp corresponent a
l’operació estadística Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars per a l’any
2019.
Segon. Aprovar la despesa d’aquest contracte d’acord amb les dades següents:
Valor estimat del contracte:

37.000,00 euros

No inclou IVA

Pressupost base de licitació:

44.770,00 euros

IVA inclòs

IVA 21%

7.770,00 euros

Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i l’obertura del procediment d’adjudicació pel
procediment obert i amb publicació al perfil del contractant.
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