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Expedient: 20180367
Contracte: 18002867
En data 14 de maig de 2018 s’inicia el present expedient per tal d’aprovar la contractació, per
un import de licitació de 1.252.137,12 € (IVA inclòs), corresponent a la Contractació de les
obres d’implantació de la fase V.2 de la nova xarxa de bus, amb mesures de contractació
pública sostenible, en 4 lots, per un termini de 6 mesos sense possibilitat de pròrroga.
En data 14 de maig de 2018 el departament d’administració rep la següent documentació
tècnica:
-

Fitxa licitació
Informe justificatiu del pressupost.
Informe de criteris de valoració.
Plec de prescripcions tècniques particulars.
Projecte de les obres en format digital –PDF’s 10 Mb.

Aquests documents estan signats per la senyora Lourdes Conesa Cañabate, Cap del
departament de Gestió de Projectes i Obres, i el senyor Joan Garcia Rey, Director de Serveis
d’Infraestructures i Espai Urbà i justifiquen la necessitat de la contractació d’aquest servei, la
proposta de valoració del contracte i les condicions tècniques a complir pels licitadors.
Els referits treballs es tipifiquen com a contracte administratiu d’obres (art. 13 de LCSP) i es
tramita per procediment obert.
S’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, en data 23 de maig de 2018, que
es sotmet a informe de la Secretària Delegada i posteriorment al de la Intervenció.
L’òrgan competent per l’aprovació de l’expedient és la Comissió de Govern per Resolució
d’Alcaldia de 09.03.2018.
Es consigna la despesa a la partida 60382, del funcional 44111, del sector 0504 dels
pressupostos per als exercicis 2018 a 2019. Atès que el contracte és plurianual queda
supeditat a la existència de crèdit per a l’exercici 2019.
El Plec de Prescripcions Tècniques juntament amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars s’han de sotmetre a les empreses interessades mitjançant publicació de la licitació
al perfil del contractant.
Per tant, qui sotaescriu estima que procedeix proposar l’aprovació de la mateixa en els termes
exposats en aquest informe.
Barcelona, 23 de febrer de 2018

Eduardo Cuscó Moya
Cap Departament d’Administració

El document original ha estat signat electrònicament per:
Eduardo Maria Cusco Moya el dia 23/05/2018 a les 16:11, que tramita.

