R/N: BE/CP00032 BE-2020-107

D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Resolució de desistiment del procediment

Expedient

BE-2020-1233

Modalitat

Contracte Públic

Unitat
promotora

Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Procediment

Obert

Objecte

Obres de reforma interior dels banys adaptats al Centre de Dia "El
Mil·lenari" a Barcelona.

Tipus

Import base €

Obres

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

99.142,35

-

-

Pressupost
licitació

99.142,35

20.819,89

119.962,24

Termini d'execució

3 Mesos

Anualitats

Import
base €

2020

99.142,35

IVA €

Centre
gestor

N8-IVA suportat no
BE1350
deduïble 21%

Partida
pressupostària
D/610000100/315F/0000

Vista la resolució d’aprovació de l’expedient d’obres de 14 de març de 2020,
Vist l’informe de 15 de juny de 2020 de la Cap del Servei de Projectes, Obres i
Equipaments, en què proposa el desistiment del procediment atès l’entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i subsegüents
pròrrogues i un cop valorades les afectacions que a hores d’ara la pandèmia del
COVID19 produeix sobre el contracte, no es podrà dur a terme l’actuació tal com
s’havia previst al Plec de Prescripcions Tècniques.
D’acord amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE,
de
26
de
febrer
de
2014.
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Vist el que disposa l’article 5.bis.c) del Decret Llei 12/2020, de 10 d'abril, modificat
pel Decret llei 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter
estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic
de l'Administració de la Generalitat.
Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per
l'article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

RESOLC:
Desistir del procediment per a l’adjudicació del contracte d’Obres de reforma interior
dels banys adaptats al Centre de Dia "El Mil·lenari" a Barcelona.
Per delegació,

Jaume Serra i Casals
Director de Serveis
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)
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