Expedient núm

20ju364/CPA20110002

Res. núm: IMU/D/2020-

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME – Serveis Econòmics i Generals
Vista la documentació que consta en el present expedient, es proposa a la Presidenta de l’Institut Municipal
d’Urbanisme l’adopció de la següent RESOLUCIÓ:
APROVAR l’expedient de contractació, d’acord amb l’article 116 i 117 del Text Refós de la Llei de contractes
del sector públic, que té per objecte el subministrament d’equip informàtic (CPD) i comunicació per a les
oficines de l’Institut Municipal d’Urbanisme, amb mesures de contractació pública sostenible,, mitjançant el
procediment obert, d’acord amb l’informe emès per la Direcció de Serveis Econòmics i Generals, de data 30 de
novembre de 2020.
DISPOSAR l’obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert simplificat amb la tramitació
prevista en l’apartat 6 de l’article 159 (abreujat)
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 122.5 i 124 de la LCSP.
DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 103.4 de la LCSP, ateses les
característiques del contracte.
DONAR CONFORMITAT a la justificació d’existència de finançament per a la present contractació emesa per la
Direcció de Serveis Econòmics i Generals que consta a l’expedient, i AUTORITZAR la despesa de 34.990,00 € i
7.347,90 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%.
Barcelona, a

El Director de Serveis Econòmics i Generals
Josep Badia i Sánchez

En ús de les facultats conferides a la Presidenta per l’article 6.2 dels Estatuts de l’IMU, aprovats definitivament
pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 6 d’octubre de 2017, dono la
meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. Que es compleixi,
Barcelona, a
EL GERENT DE L’IMU
(Per delegació expressa de la Presidenta
de l’IMU de 16/12/2019)
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