RESOLUCIÓ D’INICI D’EXPEDIENT (NÚM. EQUAC-2019-0034)

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING PER ALS CASALS D’ESTIU I DE
TARDOR QUE ORGANITZA EQUACAT, S.A. AL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA
(EXP. EQUAC-2019-00001)

Fets
1. EQUACAT, SA té la necessitat de contractar un servei de càtering per als Casals d’Estiu
i de Tardor que organitza EQUACAT, S.A. al Canal Olímpic de Catalunya de conformitat
amb l’Informe justificatiu de la contractació i certificant crèdit suficient per realitzar la
contractació en qüestió. En aquest Informe justificatiu, consten les dades que
identifiquen l’Expedient (Codi Exp. EQUAC-2019-00001), justificació de la necessitat de
la contractació i insuficiència de mitjans, justificació de l’elecció del procediment, criteris
de solvència i d’adjudicació, justificació de la no-divisió en lots, característiques principals
de l’objecte de la contractació i valor estimat del contracte i justificació del seu càlcul.

2. D’acord amb la documentació de l’Expedient són dades rellevants de la contractació les
següents:
Contracte: Contracte privat

Òrgan de contractació: Consell d’Administració.
Delega facultats en el Sr. Ramón Terrassa, d’acord amb
l’escriptura d’elevació a públic d’acords del Consell
d’Administració amb número de protocol 2329 atorgada
davant el notari Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado.

Exp. EQUAC-2019-00001
Procediment: Obert simplificat
Objecte:
El contracte té per objecte la contractació del servei de càtering per als Casals d’Estiu i
de Tardor que organitza EQUACAT, S.A. al Canal Olímpic de Catalunya.

NIF: A60307709

Valor estimat del contracte: (VEC): 63.251,16 euros.
Pressupost base de licitació: 57.980,23 euros, IVA inclòs.
Termini d’execució: La durada del contracte s’inicia des de la seva signatura i finalitza
amb el seu compliment, abans del 31 de novembre de 2019, prèvia conformitat
d’EQUACAT.
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Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles, 17, 308 a 310, 316 i 318, b); i de 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, les contractacions de serveis que excedeixen
el llindars del contracte menor, s’han de realitzar per procediment obert, en el nostre cas,
procediment obert simplificat.

GENERALITAT DE CATALUNYA

2. D’acord amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, que disposa que el l’expedient s’ha de justificar adequadament i s’indica quin son
els extrems a justificar en la fase preparatòria dels contractes.

Per tot l’anterior, ateses les facultats que em venen conferides per d’acord del Consell
d’Administració amb l’escriptura d’elevació a públic amb número de protocol 2329 atorgada
davant el notari Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado.

Resolc:
1.

Iniciar l’expedient núm. EQUAC-2019-0001 en relació a la contractació del servei de
càtering per als Casals d’Estiu i de Tardor que organitza EQUACAT, S.A. al Canal
Olímpic de Catalunya amb un pressupost base de licitació de 57.980,23 euros, IVA
inclòs.

2.

Ordenar la tramitació ordinària de l’expedient de contractació identificat en aquesta
Resolució

NIF: A60307709
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