ED/G2002 ED-2018-1362
Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte: contracte públic

Unitat promotora: Serveis Territorials
d'Ensenyament a Girona

Tipus: obres
Expedient:

DEP. D'ENSENYAMENT

ED-2018-1362
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Títol: obres de substitució de la coberta inclinada (3a. fase) per garantir aïllament tèrmic de
l'Escola Malagrida d'Olot

Valor estimat del
contracte (sense IVA):
Pressupost licitació
Termini d’execució:

Anualitats
2019

Import €
123.936,55

IVA €

Import total €

123.936,55
26.026,68
149.963,23
60 dies a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig

Import base €
123.936,55

IVA €
26.026,68

Total € U. orgànica
149.963,23 EN0119

Posició pressupostària
D/610000100/4210/0000

Antecedents
1. Per resolució de 7 de novembre de 2018, es va iniciar l’expedient per a la contractació de les
obres de substitució de la coberta inclinada de l'Escola Malagrida d'Olot (3a. fase), supeditada
a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del
Departament d'Ensenyament per a l’any 2019.
2. El 28 de novembre de 2018, la Intervenció del Departament d’Ensenyament va emetre
informe fiscal previ favorable, supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions que se’n deriven en l’exercici pressupostari corresponent.
Fonaments de Dret
1. Article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP), quant a
l’aprovació de l’expedient i la despesa.
2. Articles 131.2 i 159 de la LCSP, quant al procediment d’adjudicació escollit.
3. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a
l’òrgan competent per a contractar.
Per tant,
RESOLC:
Aprovar l’expedient de contractació de les obres de substitució de la coberta inclinada (3a. fase)
per garantir aïllament tèrmic de l'Escola Malagrida d'Olot, amb els documents que l'integren, el
plec de clàusules administratives particulars, el projecte i la despesa que comporta per un import
total de 149.963,23 €, dels quals 123.936,55 € corresponen al preu del contracte i 26.026,68 €
d’IVA, autoritzant l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat .
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Aquest expedient resta sotmès a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions que se’n deriven en l’exercici pressupostari corresponent

DEP. D'ENSENYAMENT

El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930, de 28.07.2011)
Per autorització de la directora de Serveis
La sub-directora general de Gestió Econòmica
i Règim Interior (Resolució de 28.11.2018)

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions
de voluntat en suport informàtic".
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