R/N: ED/CP00034 ED-2022-191

Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació
Expedient

ED-2022-191

Unitat promotora

Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona

Procediment

Obert simplificat

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Objecte: Honoraris per la redacció del Projecte Bàsic i Executiu, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
Pla de Control de Qualitat, redacció de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas
d'incendi, certificació d'eficiència energètica, legalitzacions de les instal.lacions, aixacament
topogràfic i estudi geotècnic de les obres de construcció vestidors i espais per a cicles formatius a
l'Institut La Garrotxa d'Olot.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

29.091,57

-

-

Pressupost licitació

29.091,57

6.109,23

35.200,80

Termini d'execució
Anualitat
2022

60 dies

Import base €
IVA €
Centre gestor Partida pressupostària
29.091,57
N8-IVA suportat no deduïble 21%
EN0119
D/610000100/4210/0000

Antecedents
1. Per resolució de la directora de Serveis, de 7 de febrer de 2022, s’inicia l’expedient per adjudicar,
mitjançant procediment obert simplificat, el contracte de serveis d’honoraris per la redacció del
Projecte Bàsic i Executiu, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Pla de Control de Qualitat, redacció de
la documentació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi, certificació d'eficiència
energètica, legalitzacions de les instal·lacions, aixecament topogràfic i estudi geotècnic de les obres
de construcció de vestidors i espais per a cicles formatius a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Prèviament,
el Servei de Gestió Pressupostària va certificar l’existència de crèdit al pressupost de l‘any 2022 del
Departament per un import total de 35.200,80 € IVA inclòs.
2. L’1 de juny de 2022, la Intervenció delegada al Departament d’Educació emet informe fiscal previ
favorable.
Fonaments de Dret
1.

Article 117.1 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 (d’ara endavant, LCSP), quant a l’aprovació de
l’expedient i la despesa.

2.

Articles 131.2, 156.1 i 159.1 a 159.5 de la LCSP, quant al procediment d’adjudicació escollit.

3.

Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l’òrgan
competent per a contractar.
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Per tant,
RESOLC:
1.

Aprovar l’expedient de contractació del servei d’honoraris per la redacció del Projecte Bàsic i
Executiu, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Pla de Control de Qualitat, redacció de la documentació
tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi, certificació d'eficiència energètica, legalitzacions
de les instal·lacions, aixecament topogràfic i estudi geotècnic de les obres de construcció de
vestidors i espais per a cicles formatius a l'Institut La Garrotxa d'Olot, i la despesa que comporta,
per un import total de 35.200,80 € IVA inclòs (29.091,57 € es corresponen al preu del contracte i
6.109,23 € l’IVA).

2.

Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

3.

Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat.

El conseller
p.d. Resolució EDU/1355/2022, de 05.05.2022
(DOGC núm. 8665, d’11.05.2022)
La directora de Serveis
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