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Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats atorgades per l’article 5.2.j) dels Estatuts de l’IMSS, aprovats pel Plenari del Consell
Municipal del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 2 d’octubre de 2009, modificats en sessió de 29 de març de 2019,
RESOLC:
Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), l’expedient de contractació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, de conformitat amb l’article 17 de la
LCSP, del contracte de serveis per a la gestió de l'equipament integral Nou Barris, per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 30 mesos comptadors a partir del dia 1 de juliol de
2021 o de la data d’inici de l’execució que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, i d’acord amb l’informe emès per la Tècnica
referent del contracte i la Cap del Departament d’atenció social a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial.
Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA d’aquest contracte per un import de 4.959.137,19 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen 4.508.306,53 euros
a pressupost net, i 450.830,66 euros a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del 10%, amb càrrec a la partida pressupostària 0100-22732-23141,
amb la següent distribució per anys:
- Exercici pressupost 2021: 996.147,33 euros (905.588,48 euros d’import net, i 90.558,85 euros d’IVA al tipus del 10 %).
- Exercici pressupost 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 1.999.712,99 euros (1.817.920,90 euros d’import net i
181.792,09 euros d’IVA al tipus del 10 %).
- Exercici pressupost 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 1.963.276,87 euros (1.784.797,15 euros d’import net i
178.479,72 euros d’IVA al tipus del 10 %).
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP en
relació amb els articles 156 i següents.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació d’aquest
contracte, en compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP.
Cinquè.- DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 103 de la LCSP, ateses les característiques del contracte.
Sisè.- PUBLICAR el present procediment de contractació mitjançant anunci en el perfil de contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Setè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d’aquesta resolució.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 14/06/2021 a les 10:30, que tramita;
Sra. Lidia Garcia Chicano, Gerent, el dia 16/06/2021 a les 06:58, que proposa;
Sr. Maite Perez Vicente, Interventor, el dia 01/07/2021 a les 11:21, que fiscalitza;
Laura Perez Castaño el dia 05/07/2021 a les 10:13, que resol;
Sra. Rosa Maria Martin Niubo, Secretària delegada, el dia 05/07/2021 a les 12:28, que certifica.
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