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A

RESERVA DE CRÈDIT I AUTORITZACIÓ DE DESPESA

PERÍODE D’EXECUCIÓ

CONT-22-340

Data prevista d’Inici

Data Final

ÒRGAN GESTOR

01/08/2022

31/07/2024

LAB

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

“DECLARAR DESITIT el procediment obert simplificat, publicat al perfil del contractant en data 20/06/2022, que té per objecte
la contractació del servei de gestió, tractament i subministrament dels envasos, per la recollida dels residus generats per
l’activitat analítica al Laboratori de l’ASPB, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost base de
licitació de 56.500,86 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 51.364,42 euros, pressupost net i 5.136,44 euros en
concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%, atès que concorren els requisits establerts en l’article 152 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per haver-se detectat infraccions no esmenables en els plecs i en
les normes de preparació del contracte o reguladores del procediment abans de l’adjudicació i formalització del contracte;
INADMETRE per pèrdua sobrevinguda del seu objecte, el recurs de reposició presentat per l’empresa Tecnología Medio
Ambiente Grupo F Sánchez SL, en data 4 de juliol de 2022, contra els plecs reguladors del contracte de serveis de gestió i el
tractament de residus generats pel Laboratori de l’ASPB, amb número d’expedient CONT-22-340, per impossibilitat material
de continuar-lo d’acord amb l’establert en l’article 84.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques; ANUL·LAR L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA aprovada per resolució de la Gerència de data
17/06/2022, per un import de 56.500,86 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 22710 i codi per programa 31160 del
pressupost de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per als anys 2022, 2023 i 2024 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 Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP); INICIAR un nou expedient de contractació amb el mateix objecte en el
que es subsani les deficiències existents en les normes reguladores del procediment d’adjudicació; NOTIFICAR la present
resolució als licitadors i PUBLICAR-LA al perfil del contractant de l’ASPB; DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l'Agència
en la propera sessió.”

Total Expedient

COMPTABILITZACIÓ DE LA DESPESA

Any

Codi Projecte

Codi Econòmic / Codi Programa

Import amb IVA

Assentament

0100

PGC

2022

----------

22710

31160

-11.771,01€

6-124322

6292000008

2023

----------

22710

31160

-28.250,43€

6-124323

6292000008

2024

----------

22710

31160

-16.479,42€

6-124324

6292000008

Vist l'informe de l’Òrgan Gestor ELEVO l’anterior Proposta de
Resolució a la Gerència de l’Agència:
Conforme,
El director de Recursos

La cap de SEGERHO

P.D
P.D

Codi Orgànic

-56.500,86 €
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RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA

A l’empara dels Estatuts i de la delegació aprovada per la
Junta de Govern de l’ASPB el 12 de desembre de 2002 :

SECRETARIA

Per delegació del Secretari General de l’Ajuntament de data 18
de juliol de 2022 :

Plaça Lesseps, 1 · 08023 Barcelona · Tel. 93 238 45 45 · www.aspb.cat

La gerenta

SEGERHO-20210820

La secretaria

P.D

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.
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