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Núm. Expedient
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20213059

ÒRGAN GESTOR

Departament d'Obres i Manteniment

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Bibliolab a la Biblioteca Sagrada Família
Codi Oficina Comptable

0602

VEC

71.050,14

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 de "Obres de remodelació per a la creació d'un espai de divulgació científica Bibliolab a la
2a planta de la Biblioteca Sagrada Família, ubicada al carrer Provença 480 al districte de l'Eixample", amb núm. de contracte
21002590, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 85.970,67
euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 71.050,14 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 71.050,14 euros i import de l'IVA de 14.920,53 euros; i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 85.970,67 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63220/93314 0602.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1

FASE

Assentament
6000143789-000-0000

Data compt.
31.07.2021

Exercici
2021

Orgànic
0602

Posició Pressupost.
D/63220/93314

PGC
Actuació
231000605 P02603101
0
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Julia Almansa Diez, Administradora, el dia 06/08/2021 a les 12:36, que proposa;
Sr. Xavier Olive Sanchez, Interventor, el dia 08/09/2021 a les 14:26, que fiscalitza;
Sr. Joan Cambronero Fernandez, Gerent, el dia 08/09/2021 a les 16:03, que resol;
Sr. IMMACULADA VERGES LLISTOSELLA, Secretari delegat, el dia 09/09/2021 a les 09:43, que certifica.
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