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ÒRGAN GESTOR

Departament de Família i Infància

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Esp. Fam. i Cent. oberts S.Martí i Sants-L.Corts
Codi Oficina Comptable

0100

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per resolució de la Presidenta de l'IMSS de
data 17.06.2019, RESOLC:
DESISTIR, de conformitat amb l’article 152 de la LCSP, del procediment de licitació del contracte que té per objecte la gestió de
l’espai familiar i centre obert Sant Martí ubicat al carrer Huelva 38 i de l’espai familiar i centre obert Les Corts-Sants ubicat al carrer
Benavent 20-22, dependents de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), amb mesures de contractació pública sostenible, atès
que els perfils i ràtios de professionals previstes en el plec de prescripcions tècniques no s’ajusten a les disposicions del Decret
142/2010, d’11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis socials 2010-2011.
ANUL•LAR l’autorització de despesa per a aquest contracte per un import de 2.335.710,12 euros, IVA inclòs, dels quals 2.123.372,84
euros corresponent al pressupost net, i 212.337,28 euros a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del 10%, amb càrrec a la partida
pressupostària 0100-22732-23111, amb la següent distribució per anys:
- Exercici pressupost 2019: 389.285,03 euros (353.895,48 euros d’import net, i 35.389,55 euros d’IVA al tipus del 10 %)
- Exercici pressupost 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 1.167.855,06 euros (1.061.686,42 euros d’import
net i 106.168,64 euros d’IVA al tipus del 10 %)
- Exercici pressupost 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 778.570,03 euros (707.790,94 euros d’import net i
70.779,09 euros d’IVA al tipus del 10 %)
i segons la següent distribució per lots:
- Lot 1, per un import màxim de 1.167.855,06 euros, IVA inclòs, corresponent a: 194.642,51 euros, IVA inclòs, per l’any 2019;
583.927,53 euros, IVA inclòs, per l’any 2020; 389.285,02 euros, IVA inclòs, per l’any 2021.
- Lot 2, per un import màxim de 1.167.855,06 euros, IVA inclòs, corresponent a: 194.642,51 euros, IVA inclòs, per l’any 2019;
583.927,53 euros, IVA inclòs, per l’any 2020; 389.285,02 euros, IVA inclòs, per l’any 2021.

PUBLICAR aquesta resolució en el DOUE i en perfil del contractant de la plataforma de contractació pública.
INICIAR nou expedient de contractació per tramitació ordinària i mitjançant procediment obert.
Barcelona, a la data de la signatura
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Eladi Torres Gonzalez el dia 14/08/2019 a les 08:52, que proposa;
Montserrat Tinto Gimbernat el dia 26/08/2019 a les 13:51, que fiscalitza;
Jorge Sanchez Masip el dia 27/08/2019 a les 08:47, que resol;
Rosa Maria Martin Niubo el dia 27/08/2019 a les 10:04, que certifica.
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