Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19001357

0404/19

ÒRGAN GESTOR

DS d'Acció Comunitària

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Gestió del projecte "Energies Comunitàries"
Codi Oficina Comptable

VEC

0801

316.408,38

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de dinamització, organització i producció comunitària que han de permetre la
execució del projecte LES ENERGIES COMUNITÀRIES QUE MOUEN LA CIUTAT DE BARCELONA (EC), que es realitza per tal de
conèixer, reconèixer, i interconnectar els projectes comunitaris que mouen la ciutat de Barcelona, amb núm. de contracte 19001357,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 127.618,04 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 316.408,38 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 105.469,46 euros i import de l'IVA de 22.148,58 euros; i amb càrrec a les
partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document, amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
76.570,83 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23182 0801, un import (IVA inclòs) de
51.047,21 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23182 0801; condicionada a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

FASE

Assentament
6000115374-000-0000
6000115373-000-0000

Data compt.
26.07.2019
26.07.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0801
0801

Posició Pressupost.
D/22719/23182
D/22719/23182

PGC
6290200008
6290200008

Actuació
S19000801
S19000801

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Palmira Balague Esquerrer, Administradora, el dia 26/07/2019 a les 15:01, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 30/07/2019 a les 13:19, que fiscalitza;
Sra. Marta Clari Padros, Gerent, el dia 31/07/2019 a les 15:36, que resol;
Sra. Maria Isabel Fernandez Galera, Secretària delegada, el dia 31/07/2019 a les 19:13, que certifica.

A

Import
76.570,83
51.047,21
127.618,04
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