IT/G2033 IT-2019-20125
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
la Policia

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Tipus : Subministraments
Procediment : Obert Simplificat Abreujat
Expedient : IT-2019-20125
Títol : Subministrament d'estella per a la caldera de biomassa de la comissaria de la
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (PG-ME) de Ripoll per a l'any 2019

Antecedents
1. Per resolució de data 6 de juny de 2019 s'aprova l’expedient de contractació
del contracte de referència i s'acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. Es celebra en data 1 de juliol de 2019, en acte privat, l’obertura del Sobre únic
per qualificar la documentació de caràcter general aportada pel licitador i valorar
l’oferta econòmica.
La única empresa presentada es la següent:
POUS ROCA ENERGIES, SL

B55138622

Es comprova que l’empresa presenta la documentació d’acord amb el previst en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i es lliura als tècnics de la Unitat
Promotora del contracte, per tal que emetin informe de valoració.
3. En data 9 de juliol s’emet un informe favorable per part de la unitat promotora.
4. L’empresa proposada adjudicatària ha acreditat la capacitat, el compliment de
les obligacions tributàries i de seguretat social, així com trobar-se exempta del
pagament de l’impost de l’IAE d’acord amb l’article 82.1 c) del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Fonaments de dret
I. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i
158 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 (LCSP), i
d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació
II. En virtut de la competència que m'atribueix la Resolució INT/1767/2011
d'11 de juliol, DOGC 5924, de 20.07.2011 i d'acord amb la proposta d'adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació
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IT/G2033 IT-2019-20125
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Empresa adjudicatària:
Pressupost licitació:

POUS ROCA ENERGIES, SL
Import base €
9.400,00

Import adjudicació :
Termini d’execució :

004 Mes/os

Anualitats
2019

9.400,00

Import base €
9.400,00

IVA € U.orgànica
1.974,00 IT04

IVA €
1.974,00

%IVA
21,00

Import total €
11.374,00

1.974,00

21,00

11.374,00

Posició pressupostària

Element PEP

D/221000189/2211/0000

2. Nomenar com a responsable d'aquest contracte a la persona que ha estat
designada al Quadre de característiques del contracte.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents,
d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i
de procediment administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant d’acord amb el
que disposa l’article 151 de la LCSP.
5. Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa, tal com estableix l'article 76
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya i l’article 114 de la LPACAP. Contra la
mateixa, podeu interposar recurs d'alçada davant del conseller d'Interior, en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de recepció d'aquesta
notificació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la LPACAP, sense perjudici que
pugueu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent. Tot això, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
La directora de Serveis
(Per delegació Resolució INT/1767/2011
d'11 de juliol, DOGC 5924, de 20.07.2011)

Sílvia Quesada i Escobar

Barcelona,
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DEPARTAMENT D'INTERIOR

IT/G2033 IT-2019-20125
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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