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Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
PRIMER.- Decidir no celebrar el contracte núm. 21000051 que té per objecte els serveis d’inf ormació, serveis auxiliars i control d’accessos dels
edif icis de pl. Orf ila i edif ici Josep Pallach del districte de Sant Andreu, i serveis associats al f uncionament de l’OAC de Sant Andreu 2021-2023
amb mesures de contractació pública sostenible, tota vegada que les darreres norm atives sorgides sobre mesures preventives davant del COVID
19 i, l’af ectació directa en l’organització dels serveis derivada de les restriccions de presencialitat en els llocs de treb all, la modif icació de les
condicions de les activitats desenvolupades en equipaments municipals i les noves necessitats sortides en l’organització municipal f an necessari
replantejar la prestació del servei de f orma dif erent a la que està descrita en el plec de prescripcions tècniques.
SEGON.- Anul•lar l'autorització de la despesa del contracte núm 21000051 amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent:
un import (IVA inclòs) de 26.265,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/920 11 0609;
un import (IVA inclòs) de 124.166,33 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609;
un import (IVA inclòs) de 97.900,37 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/920 11 0609.
TERCER.- Notif icar aquesta Resolució als licitadors i publicar -la en el perf il del contractant.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Angela Muñoz Guillen, Administradora, el dia 18/03/2021 a les 17:14, que tramita;
Sr/Sra Maria Gas de Cid, Gerent, el dia 18/03/2021 a les 20:53, que proposa;
Sr. Xavier Olive Sanchez, Interventor, el dia 19/03/2021 a les 12:52, que fiscalitza;
Sra. Sara Berbel Sanchez, la Gerent Municipal, el dia 23/03/2021 a les 19:30, que resol;
Sr. Jordi Cases Pallares, Secretari general, el dia 24/03/2021 a les 08:20, que certifica.
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