RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENATURALITZACIÓ DEL REC COMTAL I
ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA
(BARCELONA)
Exp. 26/22
Vist l’informe emès per la el Director d’Àrea de Serveis Tècnics del Consorci del Besòs, amb
data 5 d’agost de 2022, en el qual s’exposa la conveniència de promoure la licitació d’un
contracte de serveis per a la redacció d’un projecte executiu de renaturalització del rec comtal
i d’adequació d’un camí per a ús públic entre Vallbona i Trinitat Vella (Barcelona).
Vist el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
hauran de regir l’adjudicació, pel procediment obert, del contracte per a la prestació de serveis.
Vist l’informe jurídic de data 5 d’agost de 2022, emès pel Director de l’Àrea de Serveis
Generals del Consorci del Besòs, amb vist-i-plau del Secretari del Consorci del Besòs, 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 al plec de clàusules
administratives particulars que consten a l’expedient.
Vist que el valor estimat del contracte és de vuitanta-set mil sis-cents vuitanta-dos euros i dos
cèntims (87.682,02 €) IVA exclòs.
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,
dels serveis relatius a la redacció d’un projecte executiu de renaturalització del rec comtal i
d’adequació d’un camí per a ús públic entre Vallbona i Trinitat Vella, al municipi de Barcelona
SEGON. - APROVAR la despesa per un import 73.068,35 euros, IVA exclòs, sent 88.412,70
euros la quantitat amb IVA, dels quals 61.888,89 € (IVA inclòs) aniran amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D/65099/15320 del pressupost del Consorci del Besòs per a l’exercici 2022 i
26.523,81 €, IVA inclòs) a càrrec de la partida pressupostària D/65099/15320 de l’exercici
2023, supeditat a l’existència de crèdit.
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TERCER. – APROVAR l’expedient de contractació.
QUART. - 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 allotjat al Portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona
i a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya d’acord amb les
condicions i terminis per a la presentació d’ofertes que consta en el plec de clàusules
administratives particulars aprovats.

Sant Adrià de Besòs, agost de 2022
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