ED/G2002 ED-2019-20031
Resolució d’aprovació de l’expedient. ED-2019-20031

Contracte: contracte públic

Unitat promotora: Serveis Territorials
d'Educació a Barcelona Comarques

DEP. D'EDUCACIÓ

Tipus: obres
Procediment: obert
Expedient: ED-2019-20031
Criteris d’adjudicació: diversos
Títol: obres de substitució de la coberta del gimnàs de l'Escola Busquets i Punset de
l'Hospitalet de Llobregat

Valor estimat del
contracte (sense
IVA):
Pressupost licitació:
Termini d’execució:

Import €
130.579,70

IVA €

Import total €

130.579,70

27.421,74

158.001,44

60 dies

Antecedents
1. Per resolució de 26 de març de 2019, es va iniciar l’expedient per a la contractació de
les obres de substitució de la coberta del gimnàs de l'Escola Busquets i Punset de
l'Hospitalet de Llobregat. Prèviament, el cap del Servei de Gestió Pressupostària va
certificar l’existència de crèdit al pressupost de 2017 prorrogat per al 2019 del
Departament per un import total de 158.001,44 € IVA inclòs.
2. El 4 d’abril de 2019, la Intervenció del Departament d’Educació va emetre 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 i 159 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.

Per tant,
RESOLC:
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1. Aprovar l’expedient de contractació de les obres de substitució de la coberta del
gimnàs de l'Escola Busquets i Punset de l'Hospitalet de Llobregat, i la despesa que
comporta, per un import total de 158.001,44 € (130.579,70 € es corresponen al
preu del contracte i 27.421,74 € a l’IVA).
2. Aprovar el plec de clàusules administratives i el projecte.

DEP. D'EDUCACIÓ

3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat.

El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930 de 28.07.2011)
La directora de Serveis

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions
de voluntat en suport informàtic".
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