Gerència de Drets Socials,
Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Departament de Serveis Jurídics

Expedient núm. 20190393
Contracte núm. 20000083

ACTA

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

A Barcelona, a 6 de març de 2020
A les dependències de la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, a les nou hores, es reuneixen els membres que constitueixen la Mesa de
contractació que assistirà a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte
que té per objecte executar els serveis de gestió, manteniment i millora dels
avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta Barcelona Solidària a l’Ajuntament de
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible amb un pressupost base
de licitació de 115.865,63 euros (95.756,72 euros com a pressupost net i 20.108,91
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%).
Constatada l’existència de quòrum, d’acord amb el que preveu la clàusula 11 del plec
de clàusules administratives particulars, la Presidència de la Mesa de contractació
obre la sessió.
La Secretària informa als membres de la Mesa de l’obligació d’observar el codi ètic
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona de data 30 de juny de 2017, que recull les
mesures de conducta relatives al conflicte d’interessos que es desprèn del Dret
Europeu i del Principi d’Igualtat de tracte dels licitadors.
La Secretària de la Mesa, informa que no s’ha presentat cap oferta durant el període
de licitació, per la qual cosa es proposa declarar desert el contracte núm. 20000083
que té per objecte executar els serveis de gestió, manteniment i millora dels
avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta Barcelona Solidària a l’Ajuntament de
Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible:
“DECLARAR DESERT, de conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació de la
gestió, el manteniment i la millora dels avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta
Barcelona Solidària a l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, durant el termini de 24 mesos, a partir del dia següent al de la formalització
del contracte i per un pressupost de 115.865,63 euros, IVA del 21% inclòs, ja que no
s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació.
ANUL·LAR la despesa de d’aquest contracte per un import de 115.865,63 euros, dels
quals 95.756,72 euros són pressupost net i 20.108,91 euros són en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i partida indicats al
document comptable. L’any 2020 per import de 57.932,82 euros, dels quals 47.878,36
euros són pressupost net i 10.054,46 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit al tipus del 21%, i l’any 2021 per import de 57.932,81 euros, dels quals
47.878,36 euros són pressupost net i 10.054,45 euros són en concepte d’impost sobre
el Valor Afegit al tipus impositiu del 21 %”.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Ricard Fernandez Ontiveros, President, el dia 10/03/2020 a les 11:19, que informa;
Sr/Sra Maria Victoria Moreno Ortiz, Secretari delegat, el dia 10/03/2020 a les 14:08, que informa.

