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DECRET DE GERÈNCIA

La Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data 3 de juny de 2022, va aprovar
l’expedient per procedir a la contractació basada dels serveis de geotècnia per al projecte del
Complex Poliesportiu Riu Sec a Cerdanyola del Vallès, amb import 14.962,67 euros abans
d’IVA.
En data 3 de juny de 2022 es va publicar l’anunci al perfil del contractant i notificar a les
empreses homologades per a que presentessin les seves ofertes.
Durant el termini de presentació d’ofertes, es detecta a una errada en el càlcul de la partida
del cost del ml de sondeigs en profunditat de 0 a 25m.
Valorada la qüestió pels Serveis que proposen la contractació i, donat que es tracta d’un error
material no esmenable, es decideix publicar en data 08 de juny de 2022 l’anul·lació de
l’expedient al Perfil del contractant per al coneixement de les empreses homologades.

Atesa la proposta de desistiment dels Serveis que proposen la contractació i d’acord amb
l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, queden
degudament justificades en l’expedient les raons d’interès públic per les quals l’òrgan de
contractació de l’AMB acorda el desistiment del procediment abans de la formalització del
contracte produït per una infracció de caràcter no esmenable.
En conseqüència, en ús de les competències delegades mitjançant Decret de Presidència de
data 1 d’agost de 2019.
RESOLC,
Primer .- DESISTIR del procediment de licitació per a la contractació basada dels serveis de
geotècnia per al projecte del Complex Poliesportiu Riu Sec a Cerdanyola del Vallès, atès
l’error material detectat.
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Atès que en la comprovació s’ha detectat com error material en les unitats de ml de sondeig, i
la conseqüent rectificació de l’expedient implica l’augment del pressupost previst, es proposa
tancar l’expedient i procedir a donar d’alta un nou expedient que esmeni aquest error
detectat.
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En data 8 de juny de 2022 s’elabora per la Direcció dels Serveis que proposen la
contractació, informe justificatiu de l’error de càlcul de cost del ml de sondeigs en profunditat
de 0 a 25m, doncs el cost s’ha calculat per unitat i no per ml, no son 16 unitats sinó 300ml per
tant el cost total d’aquesta partida es de 12.900€, el que fa que el cost total de l’estudi
geotècnic sense iva sigui de 27.174,67€ i no de 14.962,67€ en el contracte.
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Segon .- DONAR DE BAIXA la despesa de 18.104,83 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària M7010 15120 22706 del Pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de
2022.

Tercer .- PUBLICAR aquesta resolució al Perfil de Contractant

Quart .- DONAR TRASLLAT a Intervenció del contingut de la present resolució.
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