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EXP. 103/19 

 

RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 

PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA 

DEL CONSORCI DEL BESÒS 

 

Vist l’informe emès pel Director de Serveis Generals del Consorci del Besòs que consta 

en l’expedient pel qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació dels 

serveis d’assistència tècnica informàtica del Consorci del Besòs.  

 

Vist l’informe emès pel Director de Serveis Generals del Consorci de juliol de 2019 

justificatiu de la idoneïtat del Contracte que consta en l’expedient. 

 

Vist els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions 

Tècniques que hauran de regir l’adjudicació, pel procediment obert, del contracte de 

serveis mencionat. 

 

Vist l’informe emès pel Secretari i pel Director de l’Àrea de Serveis Generals del 

Consorci del Besòs que consta en l’expedient en sentit favorable a l’aprovació dels 

referits plecs i al fet que el procediment haurà de seguir el procediment obert.  

 

Vist l’informe favorable emès per l’interventor del Consorci en relació als plecs de 

clàusules administratives particulars que consten a l’expedient. 

 

Vist que el valor estimat del contracte és de quaranta vuit mil quatre cents vuitanta 

euros (48.480,00 euros), IVA exclòs, sent cinquanta vuit mil sis cents seixanta euros 

amb vuitanta cèntims d’euro (58.660,80 €) la quantitat amb IVA, el qual es farà efectiu 

per mitjà de pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/21600/92000 del 

pressupost del Consorci del Besòs de 2019. Pel que respecta als anys 2020 a 2021, la 

despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària D/21600/92000 del pressupost del 

Consorci del Besòs per a dits exercicis, supeditat a l’existència de crèdit. 

 

Per tot el que s’ha exposat i de conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 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 i l’article 15.h) dels Estatus del 

Consorci del Besòs. 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars que hauran de regir l’adjudicació, pel procediment 

obert, del contracte de serveis d’assistència tècnica informàtica del Consorci del Besòs. 
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SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació. 

 

TERCER.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte i la 

convocatòria de la licitació del referit contracte, mitjançant la seva publicació en el 

perfil del contractant del Consorci del Besòs d’acord amb les condicions i terminis per 

a la presentació d’ofertes que consta en els plecs de clàusules administratives 

particulars aprovats. 

 

A Sant Adrià de Besòs, 

 

 

 

 

 

Carme Ribas Seix 

Gerent 
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