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ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Seguretat i vigilància cr. tàpies 4
Codi Oficina Comptable

0400

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
DESISTIR de conformitat amb allò previst a l’article 152.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP), del procediment iniciat per resolució de la gerent de Seguretat i Prevenció de data 26 de març de 2021 del contracte de
serveis que té per objecte el Servei de seguretat, vigilància i control d’accessos a l’edifici situat al carrer Tàpies número 4 de
Barcelona, d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, que es
tramita pel procediment obert, atès la impossibilitat de complir l’objecte del contracte per insuficiència de dotació pressupostària per
licitar, fonamentat amb l’informe justificatiu de la cap d’Administració Econòmica i Contractació de la gerència de Seguretat i
Prevenció de data 27 de juliol de 2021, que acredita la restricció pressupostària per a l’any 2022, comportant l’existència de nul·litat
de ple dret d’acord amb l’article 39.b LCSP i que es correspon amb una infracció no esmenable de les normes reguladores del
procediment d’adjudicació.
ANUL·LAR i ALLIBERAR l’autorització de la despesa per import de 258.669,29 euros, dels quals 213.776,27 corresponen al preu
net, i 44.893,02 a l’ IVA al 21%.
NOTIFICAR als licitadors la present resolució als efectes oportuns.
RETORNAR la garantia definitiva constituïda per l’empresa proposada adjudicatària PROTECCION DE PATRIMONIOS SA, amb NIF
A61486981, dipositada a la tresoreria municipal mitjançant dipòsit número 116177, per un import de 8.802,06 euros.
DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1/
A1/

Assentament
6000138779-001-0003
6000138776-001-0003

FASE
Data compt.
28.07.2021
28.07.2021

Exercici
2021
2022

Orgànic
0400
0400

Posició Pressupost.
D/22701/13011
D/22701/13011

PGC
Actuació
629020000 S21000400
629020000
1
S21000400
1
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 29/07/2021 a les 09:36, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 30/07/2021 a les 12:32, que fiscalitza;
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 30/08/2021 a les 12:41, que resol;
Sr. Jose Agraz Pujol, Secretari delegat, el dia 31/08/2021 a les 07:28, que certifica.

A

Import
86.223,10172.446,19-258.669,29

1/1

