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Núm. Expedient 2018 / 6582
Títol: Aprovar expedient Contractació del servei emmagatzematge de material,
control d’estocs i logística de divers material de la Diputació de Girona i del
Consorci de les Vies Verdes
UACG: Contractació / 008
Data: 24/09/2018
JBB/jg
DECRET

Expedient de contractació:
1. Decret d’inici aprovat el 17/07/2018 i publicat al Perfil del contractant el dia
24/07/2018.
2. Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació del subministrament.
3. Informe proposta de la contractació emès pel cap del Servei de Contractació.
4. Decret de presidència del Consorci de les Vies Verdes d’adhesió al contracte i
d’aprovació i disposició de despesa
5. Decret de presidència del Consorci de les Vies Verdes d’esmena de l’aprovació de
despesa
6. Documents comptables:
Diputació de Girona:
RC núm. 920180009227 d’import 3.375,75 euros, RC núm. 92019000640 d’import
32.082,09 euros i A núm. 920180009272 d’import de 3.375,75 euros i A núm.
920189000641 d’import 28.858,65 euros, A núm. 920189000642 d’import 3.223,44
euros.
Consorci de les Vies Verdes
RC núm. 920180000424 d’import 790,72 euros, RC núm. 220189000044 d’import
6.759,68 euros i RC núm. 22018000045 per un import de 755,04 euros; A núm.
920180000425 d’import de 790,72 euros i A núm. 920189000058 d’import 6.759,68
euros, A núm. 920189000059 d’import 755,04 euros.
7. Plec de clàusules administratives particulars
8. Informe jurídic i de secretaria en relació als plecs
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència
RESOLC
Primer. Aprovar el Plec de Condicions Tècniques que ha de regir el contracte del
servei emmagatzematge de material, control d’estocs i logística de divers material de
la Diputació de Girona i del Consorci de les Vies Verdes, i que resta incorporat a
l’expedient.

APROVAT
25/09/2018 18:32
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte i que resten incorporades a l’expedient.
Tercer. Aprovar l’expedient la contractació del servei emmagatzematge de material,
control d’estocs i logística de divers material de la Diputació de Girona i del Consorci
de les Vies Verdes, integrat pels documents que consten relacionats en la part
expositiva d’aquesta resolució.
Quart. Autoritzar la despesa següent:
Diputació de Girona
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

203

9200

22704

3.375,75

2019

203

9200

22704

16.117,20

2020

203

9200

22704

12.741,45

2020

203

9200

22704

3.223,44

Consorci de les Vies Verdes
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

4591

22706

790,72

2019

4591

22706

3.775,20

2020

4591

22706

2.984,48

2020

4591

22706

755,04 €

Cinquè. Declarar obert el procediment d’adjudicació del contracte del servei
emmagatzematge de material, control d’estocs i logística de divers material de la
Diputació de Girona i del Consorci de les Vies Verdes, com a contracte de serveis,
estant comprès l’objecte de la contractació en els supòsits definits en l’Art. 17 de l’
LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i amb procediment obert simplificat,
d’acord amb el que preveu l’art. 159.6 de la LCSP.
Sisè. Regirà aquest contracte el Plec de prescripcions tècniques, les condicions
econòmiques administratives particulars i el PCAG de contractació aplicables als
contractes de serveis, subministraments, a altres contractes administratius i als privats
de la Diputació de Girona; i en tot el que no hi estigui previst regirà també la LCSP, així
com el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques
en tot el que no s’hi oposi, i la resta de normativa legal aplicable.
Setè. Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de la Diputació de Girona.

