Alcaldia
Direcció Serveis i Via Pública
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938426670

serveis@granollers.cat

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 24/02/2021 , l'alcalde, Josep Mayoral i Antigas, ha dictat la
Resolució núm. E-1385/2021 següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Iniciar la licitació del contracte de serveis de dinamització d¿activitats
d¿alfabetització digital a la Xarxa de Biblioteques de Granollers
Número Expedient: 8/2021/48
1. Atès l'informe tècnic emès, per el sotsdirector de la Biblioteca Can Pedrals de
Granollers, que justifica la necessitat d'iniciar expedient licitatori del servei de
dinamització d’activitats d’alfabetització digital a la Xarxa Urbana de Biblioteques de
Granollers, i desglossat en els següents lots:
Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves»
, per insuficiència de materials humans i tècnics, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat (sumari) i tramitació ordinària, pel període des de la formalització del contracte i
durant 24 mesos, prorrogable dos anys, per ambdós lots.
2. El pressupost base de la licitació és de 17.000,00€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 14.049,60 € pressupost net i 2.951,40€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit
al tipus del 21 %, és adequat al mercat i es desglossa de la següent manera segons els lots:

Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
12.066,12 € sense IVA, més 2.533,88 € en concepte del 21% d’IVA.
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Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves
1.983,48 € sense IVA, més 416,52 € en concepte del 21% d’IVA.
Total: 14.049,58 € més 2.950,42 € en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 17.000,00€.

3. El valor estimat del contracte és el resultat del valor del contracte i les seves possibles
modificacions, i que resulta un import de 33.719,04 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, segons detall:

Període executiu (2 anys)

14.049,60 €

Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
12.066,12€
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves 1.983,48 €
Període pròrroga (2 anys)

14.049,60 €

Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
12.066,12€
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves 1.983,48 €
Modificació període executiu (20%)

2.809,92 €

Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
2.413,22€
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves 396,70 €
Modificació període pròrroga (20%)

2.809,92 €

Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
2.413,22€
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves 396,70 €
4. Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de
contractació adient és el contracte de serveis, procediment obert simplificat abreujat (sumari)
i tramitació ordinària, atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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5. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació, mitjançant procediment obert
sumari i tramitació ordinària, d'acord amb els articles 122 a 126 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
6. Els responsables del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, seran la senyora Laura Padró Serra, directora de
Biblioteques de Granollers, al senyor Marc de Blas Lorenzo, director de la Biblioteca Roca
Umbert i al senyor Juanma Moreno, subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
Fonaments de dret
1. L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la qualificació dels contractes de serveis.
2. Els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
3. L'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa
a la designació del responsable del contracte.
4. L'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que
fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.
5. L’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
que fa a la insuficiència de medis propis
6. Els articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat abreujat (sumari)
Per tot l'exposat,
Resolc
Primer.- Aprovar l’inici de l'expedient licitatori del contracte del servei de dinamització
d’activitats d’alfabetització digital a la Xarxa Urbana de Biblioteques de Granollers, i
desglossat en els següents lots:
Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves»
, per insuficiència de materials humans i tècnics, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat (sumari) i tramitació ordinària, pel període des de la formalització del contracte i
durant 24 mesos, prorrogable dos anys, per ambdós lots, segons fets i fonaments de dret
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invocats.
Segon.- Aprovar i autoritzar la despesa de la present contractació per un import de
17.000,00€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 14.049,60 € pressupost net i
2.951,40€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària K2131/93220/22605 dels pressupost per a l’any 2021.
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat sumari (abreujat) i tramitació ordinària.
Quart.- Publicar l'anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant i al ETauler de l’Ajuntament de Granollers.
Cinquè.- Designar com a responsables del contracte a la senyora Laura Padró Serra,
directora de Biblioteques de Granollers, al senyor Marc de Blas Lorenzo, director de la
Biblioteca Roca Umbert i al senyor Juanma Moreno, subdirector de la Biblioteca Can
Pedrals.
Sisè.- Comunicar aquest acord al servei de Comptabilitat de l'Ajuntament, als efectes
oportuns.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 01/03/2021 .
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