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Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública
Departament d’Assessorament Jurídic
EXP.: 8/2020/CSERV

INFORME
RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ I
ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI
D’ACCÉS A UNA PLATAFORMA ONLINE PER A LA GESTIÓ DE LA MATRICULACIÓ DE
L’ALUMNAT, I L’ÚS DE LLICÈNCIES DE CONTINGUTS E-LEARNING PER A LA
IMPARTICIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ DINS DEL SERVEI AULA OBERTA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I SERVEIS A LES EMPRESES CAN CALDERON DE L’AJUNTAMENT DE
VILADECANS., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. (Exp. AEIO/ASG/Contractació/2020/10 – 8/2020/CSERV)

ANTECEDENTS
1. L’informe emès per la cap d'unitat del Servei de Formació del Servei de Formació i
Ocupació de l'Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat i per la directora del
Servei de Formació i Ocupació del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses
Can Calderon de l’Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Viladecans, de
data 28 de febrer de 2020, manifesta la necessitat de contractar el servei d’accés a una
plataforma online per a la gestió de la matriculació de l’alumnat, i l’ús de llicències de
continguts e-learning per a la impartició de cursos de formació en tecnologies de la
informació i la comunicació dins del servei Aula Oberta del centre de Promoció
Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Ajuntament de Viladecans, en
els següent termes:
“1. Antecedents i motivació de la necessitat
La Instrucció de la Intervenció General núm. 1 de data 8 de juny de 2017, i la Instrucció
1/2018, de Contractació Pública de data 19 de març de 2018, que estableix que: “En
qualsevol cas, es tramitaran mitjançant procediment obert aquells contractes que es
repeteixin de forma periòdica i que la seva quantia acumulada en un període d’un any
sigui igual o superior a 3.000,00 Euros, l’IVA no inclòs”.
Des del Servei de Formació i Ocupació del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a
les Empreses de l’Ajuntament de Viladecans es desenvolupen accions formatives
adreçades a millorar les competències digitals de persones preferentment en situació
d’atur laboral, per trencar amb la bretxa digital i apropar-les a les noves tecnologies
necessàries per l’àmbit laboral inclòs personal. En aquesta línia estratègica, es compta
amb el servei d’Aula Oberta.
L’Aula Oberta és un servei d'autoaprenentatge, que ofereix una àmplia oferta formativa
adreçada, principalment, a persones que es troben en situació d’atur laboral. L’objectiu
és que les persones puguin adquirir o actualitzar els seus coneixements i competències
en noves tecnologies, ofimàtica, idiomes i formació en diferents àmbits professionals,
per afavorir les seves oportunitats d’inserció laboral.
El servei ofereix un espai amb ordinadors i accés a una plataforma amb continguts
multimèdia, on les persones participants poden anar assolint els objectius formatius de
manera autònoma i amb el suport de personal tècnic personalitzat.
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Atenent els òptims resultats obtinguts, a l’any 2019 van participar un total de 200
persones amb un grau de satisfacció de 9 sobre 10, així com l’actual demanda de
participació de la ciutadania, es fa necessari continuar oferint aquest servei a Can
Calderon. És per això, que es requereix l’accés a una plataforma online actualitzada en
darrera versió per a la gestió de la matriculació de l’alumnat i l’adquisició de 200
llicències per any de continguts multimèdia online de diferents cursos que ajudin a
l’assoliment de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
En data 8 d’octubre de 2019 es sol·licita suport a l’Oficina d’Assessorament i Gestió
Administrativa de l’Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat per a la
tramitació del contracte obert simplificat sumari amb previsió que a partir del dia 13 de
gener de 2020 es pugui reiniciar el servei Aula Oberta i donar resposta a la demanda de
persones usuàries interessades.
Vist que, durant aquests mesos, tot i els recordatoris i el seguiment tècnic, des
d’aquesta Oficina no s’ha pogut tramitar aquest contracte, es procedeix a obrir una
incidència al Sistema de Gestió de Qualitat del centre Can Calderon en data 16 de
desembre de 2019.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament
de Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com
a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que
actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou
personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.
Atès el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació, que
s’adjunta al present informe.…. ”
2. A l’esmentat informe, de data 28 de febrer de 2020, s’informa favorablement i es proposa
iniciar procediment de licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari i tramitació ordinària, del servei d’accés a una plataforma online per a la gestió
de la matriculació de l’alumnat, i l’ús de llicències de continguts e-learning per a la
impartició de cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació
dins del servei Aula Oberta del centre de Promoció Econòmica i Serveis a les
Empreses Can Calderon de l’Ajuntament de Viladecans, per un període de tres anys,
prorrogables per un any més, en base a la despesa màxima autoritzada pels tres anys de la
seva execució, per un import total màxim de 9.075,00 € (IVA inclòs), que l’Ajuntament de
Viladecans no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat, atès que la depesa anirà en funció de
la necessitat de llicències de continguts e-learning, d’acord amb la demanda anual de
persones usuàries del servei d’Aula Oberta.
3. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública en col·laboració amb el
departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals han redactat el plec de
clàusules administratives particulars que haurà de regir la present contractació, el qual
inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts contractants.
4. Els serveis tècnics del Servei de Formació i Ocupació del Centre de Promoció Econòmica
i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació de
l’Ajuntament de Viladecans han elaborat el plec de prescripcions tècniques que haurà de
regir la present contractació.
5. El contracte tindrà una vigència de tres anys, amb possibilitat de prorrogar-lo per un any
més, essent imprescindible per a la pròrroga el preavís al contractista amb una antelació
mínima de dos mesos anteriors a la finalització del termini de durada del contracte.
6. El valor estimat del present contracte (VEC) és per un import total de 12.000,00 € (IVA
exclòs), d’acord amb el següent detall:
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Import del contracte (3 anys) (IVA exclòs):
7.500,00 €
Import corresponent a una eventual pròrroga (1 any) (IVA exclòs):
2.500,00 €
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20%) (IVA exclòs): 2.000,00 €
Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant ja que s’ha calculat tenint en
compte la despesa que potencialment pot ésser generada durant la vigència del
contracte i la seva pròrroga, en el seu cas, en base a la despesa realitzada en l’any
anterior en concordança amb el crèdit pressupostari assignat per a aquest contracte.
7. El pressupost base de licitació és pels tres anys d’execució del contracte, per un import
total màxim de 9.075,00 € (l’IVA inclòs), sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a
exhaurir en la seva totalitat, atès que la depesa anirà en funció de la necessitat del nombre
de llicències de continguts e-learning, d’acord amb la demanda anual de les persones
usuàries del servei d’Aula Oberta, d’acord amb el següent detall:
Import
(Sense IVA)

IVA (21%)

Total
(IVA inclòs) (*)

Previsió despesa màxima anual

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

Previsió despesa màxima tres anys

7.500,00 €

1.575,00 €

9.075,00 €

(*) La despesa màxima que es disposarà serà per aquests imports, independentment
de l’import total de l’oferta que resulti adjudicatària. Aquests imports són màxims i
l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la
despesa anirà en funció de la necessitat del nombre de llicències de continguts elearning, d’acord amb la demanda anual de les persones usuàries del servei d’Aula
Oberta.
Detall anual i sistema de càlcul del pressupost base de licitació:
Unitats
previstes
(1 any)
Servei d’accés a una
plataforma online i
(*) 200
l’ús de llicències de
llicències
continguts e-learning.

Preu unitari
(Sense IVA)

Preu unitari
(inclòs l’IVA)

Total
(1 any)
(Sense IVA)

IVA (21%)

Total
(1 any)
(IVA inclòs)

12,5 €

15,13 €

2.500,00 €

525,00 €

3.025,00 €

(*) Nombre de llicències estimades pel període d’1 any atesa la demanda de les
mateixes durant l’exercici de 2019.
L’import del preu unitari de les llicències té caràcter de màxim i els licitadors no
podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import
unitari màxim seran desestimades automàticament.
El preu unitari de les llicències ofertat es mantindrà durant tota la vigència del
contracte (inclosa l’eventual pròrroga).
8. Vist l’informe emès per la directora del Servei de Formació i Ocupació del Centre de
Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Àrea d’Empreses,
Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Viladecans, de data 28 de febrer de 2020 relatiu a
la no incorporació en el present contracte dels criteris establerts a la Instrucció per a la
incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins
del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta
de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
9. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació
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pressupostària 20102 24110 22606 (despeses formació cofinançats), dels pressupostos
generals dels exercicis de 2020,2021,2022 i 2023, d’acord al següent detall:
Aplicació pressupostària
20102 24110 22606
(despeses formació cofinançats)

Exercici
2020
2.520,83€
(A-12336)

Exercici
2021
3.025,00€
(A-12337)

Exercici
2022
3.025,00€
(A-12337)

Exercici
2023
504,17€
(A-12337)

FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 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 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix estableix l’article 17 de la
LCSP.
3. L’article 25.1 a) i el capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, per la qual s’aprova la LCSP, que regulen el contracte administratiu de
serveis.
4. L’article 29.4 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de serveis.
5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix
que el valor estimat dels contractes el determina l’import total, sense incloure-hi l’impost
sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació. En el
càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i
les eventuals pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.
6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant procediment
obert i l’article 159.6 de la mateixa llei, que regula el procediment obert simplificat
abreujat, el qual és aplicable a la present licitació tota vegada que es donen les dues
condicions que estableix aquest article:
a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 35.000 euros en el cas de
contractes de subministraments i de serveis.
b) Que els criteris d’adjudicació que preveu el plec siguin tots quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules, i no n’hi hagi cap d’avaluable
mitjançant un judici de valor.
7. Els articles 135, 159.2 i 159.6 de la LCSP, en funció dels quals procedeix anunciar la
licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans, amb una antelació mínima
de 10 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
8. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
9. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, els quals estableixen les condicions d'execució
del contracte, el qual consta a l’expedient i reuneix els requisits establerts a la LCSP.
10. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual la despesa derivada
del present contracte és de caràcter plurianual. La despesa derivada de l’execució del
present contracte anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2020, 2021,
2022 i 2023.
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11. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs amb les
limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents administracions
públiques subjectes a la LCSP.
12. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article
99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig divisió per lots,
s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec
de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
13. El Decret de l’Alcaldia núm. 2019/3677 de data 25 de juny de 2019, de delegació de
competències en materia de contractació.
14. El Decret de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015 de delegació de signatura del secretari
general de l’Ajuntament de Viladecans en determinats funcionaris de carrera de
l’Ajuntament.
En base a tot l’anterior, INFORMEM:
PRIMER.- Que de la documentació obrant a l’expedient, l’inici del procediment de licitació
s’adequa a la normativa vigent en matèria de contractació pública i que procedeix la
tramitació d’un procediment obert simplificat abreujat.
SEGON.- PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament
de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilad
ecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils
a l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
El que informem a Viladecans, a la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri.
El tècnic del departament
de Compra Pública

La responsable del departament El responsable del departament
de Compra Pública
d’Assessorament Jurídic

Carles Piera Martinez

Cristina Muriel Esteban

J. J. Pérez-Montes

NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI GENERAL
Atès l’informe jurídic que antecedeix, en relació a l’expedient de contractació referenciat en
l’encapçalament.
Ateses les competències establertes a la Disposició Addicional 3ª, apartat 8 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que les 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.
Atès allò disposat a l’article 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
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Emeto CONFORMITAT amb l’informe anterior.

El Secretari General
Miguel Ángel García Gómez

