RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT
Vist l’Informe justificatiu del Cap de la Gerència de Projectes i Obres d’Edificació 3, de data 27 de
febrer de 2020, referent a la necessitat i idoneïtat de la tramitació de la contractació dels serveis per
a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les
obres de reforma de la planta primera i zones comunes de la planta primera, segona i tercera de
l’edifici situat a Via Augusta, 252 de Barcelona. Clau: ICF-19294.
De conformitat amb l’encàrrec de l’Institut Català de Finances (ICF) de data 10 de febrer de 2020
per a la contractació abans esmentada, per un import de 67.338,88 Euros més IVA per a la redacció
del projecte bàsic i executiu a càrrec de la partida pressupostària D/611639000/1210/0000 (Obres i
serveis encarregats) del pressupost de l’Institut Català de Finances (ICF) consignada al pressupost
d’Infraestructures.cat i per un import de 16.834,72 Euros més IVA per a la direcció de les obres a
càrrec de la partida pressupostària 251.0002 corresponent a la prestació de serveis amb mitjans
aliens amb altres entitats del pressupost d’Infraestructures.cat i un import de 13.467,53 euros més
IVA per a la redacció dels projectes modificats a càrrec de la partida pressupostària
D/611639000/1210/0000 del pressupost de l’Institut Català de Finances (ICF) consignada al
pressupost d’Infraestructures.cat.
De conformitat amb l’Acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat de data 20 de
desembre de 2018 pel qual es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives tipus per la licitació
de serveis per la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obra
d’obres d’edificació per procediment obert diversos criteris de valoració.
Vist el certificat econòmic de la Cap de la Gerència de Control Pressupostari i Financer, de data 4
de març de 2020, acreditatiu de disponibilitat pressupostària per fer front a l’import de la licitació de
la direcció de les obres indicada.
De conformitat amb l’Acord de delegació del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, pres en
la seva reunió de data 23 de març de 2018, en què es delega en el President i Conseller Delegat de
la Societat la facultat d’aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
RESOLC :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de reforma de la planta primera i
zones comunes de la planta primera, segona i tercera de l’edifici situat a Via Augusta, 252 de
Barcelona. Clau: ICF-19294, el que comporta, d’acord amb l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, l’aprovació de la despesa.
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
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