.

R/D Reserva de Crèdit / Disposició de Despesa

ÒRGAN GESTOR

Nom

Codi Oficina

SESAC

Núm. Expedient
CONT-21-276

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor el que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Gerència de l’Agència:

“DECLARAR vàlid el procediment obert en compliment de la resolució de la Gerenta de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona de data 14/05/21; ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de classificació de les ofertes i adjudicació
formulada per la Mesa de Contractació en data 2/07/21, continguda en l’expedient, el contracte de serveis per les
adaptacions del programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als barris on es
detecti que resulta necessària l’adaptació, amb mesures de contractació pública sostenible a l’empresa SIDA STUDI
amb CIF G58433756, per un import de 28.842,78.-€, exempt d’IVA, pels anys 2021 i 2022, condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se’n derivin de conformitat amb els articles 116 i 117
de la LCSP; DISPOSAR la quantitat total de 28.842,78.-€ a favor de l’empresa SIDA STUDI amb CIF G58433756;
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant; COMUNICAR a l’adjudicatari
que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de la present resolució als licitadors, si
finalitzat aquest termini no s’ha interposat recurs especial en matèria de contractació, serà requerit per tal que
comparegui a formalitzar el contracte dins el termini de 5 dies naturals des del següents al de la recepció de
l’esmentat requeriment; DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l'Agència en la propera sessió."
EL DIRECTOR DE RECURSOS

Data:

Signat: Manel Macía González

GERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ

A l’empara dels Estatuts i de la delegació aprovada per la Junta de
Govern

Codi Econòmic: 22706

Compte PGC: 6230200000

de l’Agència de data 12-12-2002.
LA GERENTA
PD

Codi Orgànic: 0100

Codi Projecte: - - - - -

Any

Programa

Assent/Regist.

2021
2022

31131

6000107203
6000107204

9.614,26 €
19.228,52 €

Total:

28.842,78.-€

31131

Import

Data:
Signat: Carme Borrell i Thió

SECRETARIA
L’ADMINISTRADOR/A

S

Data:
Signat: Marta Salamero i García

Signat: Susanna Bouis Gutiérrez

Data:

Els números de registre que consten en aquest document es convertiran en els corresponents assentaments comptables a l’inici de l’any pressupostari que
correspongui.

