Exp. 018/2018

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
Núm. 069/2018

Vist l’informe obrant a l’expedient, en l’exercici de les facultats delegades per acord del
Consell General de 5 d’octubre de 2016, publicat al DOGC 7230 de 20 d’octubre de
2017, i de conformitat amb l’acord de la Comissió Delegada del Consorci de 4
d’octubre de 2018,
RESOLC:
Primer.- DETERMINAR la necessitat de contractar els serveis per a la promoció i la
comunicació del Parc de l’Alba, a tenor del que disposa 159 de la Llei 9/2017, de
contractes del sector públic.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del servei de comunicació i promoció
del Parc de l’Alba, amb un impot de licitació de SEIXANTA MIL (60.000) EUROS,
més DOTZE-MIL SIS-CENTS (12.600) en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit
al tipus del 21%, i un valor estimat del contracte de NORANTA MIL euros, així com el
plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regeix aquest
procediment de contractació.
Tercer.- APROVAR la despesa corresponent a l’anualitat de l’exercici 2018 amb càrrec
a la partida 226.0001 “Exposicions certàmens i altres activitats” del pressupost vigent
per aquest exercici, per import de SET MIL CINC-CENTS (7.500)€; i ASSUMIR EL
COMPORMÍS d’aprovar la despesa corresponent a l’anualitat de l’exercici 2019,
d’import TRENTA MIL (30.000) EUROS, amb càrrec a la partida 226.0001 del
projecte de pressupost del Consorci per l’any 2019, aprovat pel Consell General del
Consorci en la seva sessió de 20 de setembre de 2018, i d’incloure la partida
corresponent al pressupost del Consorci per l’any 2020, per import de VINT-I-DOS
MIL CINC-CENTS (22.500) EUROS. Aquesta desèsa es comptatibilitzarà en un 50%
contra quotes d’urbanització i el 50% restant contra la partida de comercialització i
promoció del propi Consorci.
Quart .- CONVOCAR la licitació per procedir a l’esmentada contractació.

El Director del Consorci,
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