Institut Municipal de Serveis Socials

Tràmit 6450
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000094

20180321

ÒRGAN GESTOR

Dep. Intervenció Social a l'Espai Públic

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Presidència

SISFAM (Serv.Inserció Social Families amb
Menors)
Codi Oficina Comptable

0100

DESISTIR, de conformitat amb l’article 152 de la LCSP, del procediment de licitació del contracte que té per objecte la gestió del
servei d’inserció social de famílies amb menors (SISFAM) de l’Institut Municipal de Serveis Socials, amb mesures de contractació
pública sostenible.
ANUL•LAR l’autorització de despesa per a aquest contracte per un import de 948.502,53 euros, IVA inclòs, dels quals 862.275,03
euros corresponent al pressupost net, i 86.227,50 euros a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del 10%, amb càrrec a la partida
pressupostària 0100-22732-23142 amb la següent distribució per anys:
-Exercici pressupost 2019: 316.167,51 euros (287.425,01 euros d’import net, i 28.742,50 euros d’IVA al tipus del 10 %).
-Exercici pressupost 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 632.335,02 euros (574.850,02 euros d’import net i
57.485,00 euros d’IVA al tipus del 10 %).
PUBLICAR aquesta resolució en el DOUE i en perfil del contractant de la plataforma de contractació pública.
INICIAR nou expedient de contractació per tramitació ordinària i mitjançant procediment obert.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1/
A1/

Assentament
6000069889-001-0001
6000069888-001-0001

FASE
Data compt.
14.06.2019
14.06.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0100
0100

Posició Pressupost.
D/22732/23142
D/22732/23142

PGC
6290202032
6290202032

El document original ha estat signat electrònicament per:
Eladi Torres Gonzalez el dia 17/06/2019 a les 08:56, que tramita;
Jorge Sanchez Masip el dia 17/06/2019 a les 09:46, que proposa;
Montserrat Tinto Gimbernat el dia 18/06/2019 a les 15:28, que fiscalitza;
Laura Perez Castaño el dia 20/06/2019 a les 14:00, que resol;
Rosa Maria Martin Niubo el dia 21/06/2019 a les 13:14, que certifica.

Actuació
S0150151900
S0150151900
1
Import Total .1. . . . . .

A

Import
632.335,02316.167,51-948.502,53
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