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Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BA 36/21 PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ DELS VIDRES PARASOLS DE LA PASSERA I CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA
EXTERIOR DE L’EDIFICI DE LA INCUBADORA GLÒRIES I POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT,
CONTROL DE QUALITAT I LEGALITZACIÓ
ANTECEDENTS
BARCELONA ACTIVA SAU SPM instrueix l’expedient indicat, en el que s’ha acreditat la necessitat i la
idoneïtat del contracte i s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos en la normativa d’aplicació per tal
d’entendre’l completat.
Aquest expedient de contractació es justifica per la necessitat de que l’estructura que suporta els vidres
para-sol presenta oxidació i corrosió avançada, hi ha escantonaments i despreniments en la façana i les
baranes no compleixen les condicions de seguretat i, per aquesta raó, es necessària la redacció del projecte
executiu de la substitució dels vidres para-sols de la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici
de la Incubadora Glòries, i posterior direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i
legalització.
FONAMENT JURÍDIC
L’art. 117.1 LSCP estableix que, completat l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per la
que l’òrgan de contractació aprovarà i disposarà l’obertura del procediment d’adjudicació. L’esmentada
resolució suposarà també l’aprovació de la despesa.
La resolució serà objecte de publicació en el Perfil de Contractant (art. 63.3.a) i 117.1 LCSP).
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) ha esta informat favorablement per part
dels Serveis Jurídics, emeto la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP) i els seus annexos i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) per a la licitació del
contracte de redacció del projecte executiu de la substitució dels vidres para-sols de la passera i
consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries i posterior direcció d’obra,
coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i legalització (Exp. BA 36/21).
Les característiques principals d’aquesta licitació són:
- Procediment de licitació aplicable: obert amb diversos criteris d’adjudicació.
- Dades relatives al pressupost de licitació:
▪ Pressupost net IVA exclòs: 22.700,00 euros
▪ IVA (al tipus del 21%): 4.767,00 euros
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▪ Valor estimat del contracte (VEC): 27.240,00 euros
▪ Exercici/s pressupostari/s afectat/s: 2021, 2022 i 2023
▪ Codi d’expedient: DO914
SEGON. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida PIM Incubadora Glòries: B2130130
del Pressupost de BARCELONA ACTIVA, amb el desglossament següent :
Any
2021
2022
2023

Programa
PIM Incubadora Glòries: B2130130
PIM Incubadora Glòries pendent codi
PIM Incubadora Glòries pendent codi

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

11.350,00 €
11.350,00 €
0

21%
21%
21%

2.383,50 €
2.383,50 €
0

13.733,50 €
13.733,50 €
0

L’autorització de la quantitat resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de/ls exercici/s posterior/s a l’actual.
TERCER. CONVOCAR la licitació per a l’adjudicació del contracte.
QUART. ORDENAR la publicació de la present resolució al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA,
en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.

Félix Ortega Sanz
Director General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, a la data de signatura
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