GO/G2024 GO-2019-20012
Resolució d’aprovació de l’expedient

D. POLITIQUES DIGITALS I ADM.PUB.

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
Societat Digital

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : GO-2019-20012
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Suport impuls noves solucions tecnologia dron en Generalitat Catalunya

Valor estimat del
contracte (sense
IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Nº de lot
1
2
3
Nº
lot
1

de

Import €
82.680,00

IVA €

Import total €

82.680,00
17.362,80
100.042,80
Període comprés entre la formalització del contracte i el 31 de
desembre de 2019

Descripció
Lot1
Lot2
Lot3

Anualitats

Import base €

IVA € U.orgànica

Posició pressupostària

2019

40.950,00

8.599,50 GO1003

D/227001300/5320/0000

2

2019

13.680,00

2.872,80 GO01

D/226001100/1210/0000

3

2019

28.050,00

5.890,50 GO1003

D/227001300/5320/0000

Element PEP

Antecedents
1. En data 11 d’abril de 2019, la directora de Serveis del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública signa la resolució d’incoació de l’expedient de
contractació del servei de suport per a l’impuls de noves solucions amb tecnologia
dron en els departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, pel període
comprés entre la formalització del contracte i el 31 de desembre de 2019, d’acord amb
la següent distribució per lots:
- Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent
tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons el
requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 49.549,50 euros (40.950,00 euros preu de contracte i 8.599,50 euros en concepte
d’IVA 21%).
- Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a l’administració
dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 16.552,80 euros (13.680,00 euros preu del contracte i 2.872,80 euros en concepte
d’IVA 21%).
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- Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en la
identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron,
per un import de 33.940,50 euros (28.050,00 euros preu del contracte i 5.890,50 euros
en concepte d’IVA 21%).
El valor estimat total del contracte és 82.680,00 euros, d’acord amb la següent
distribució per lots:
-

Lot 1 : Valor estimat del contracte 40.950,00 euros
Lot 2: Valor estimat del contracte 13.680,00 euros
Lot 3: Valor estimat del contracte 28.050,00 euros

La despesa màxima d’aquest contracte és de 100.042,80 euros, IVA inclòs (21%) i
anirà a càrrec de les partides pressupostàries que es relacionen i d’acord amb el
següent desglossament:
-

Lot 1: GO1003D/227001300/5320/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat
de Catalunya per a 2019. Import de 49.549,50 euros.

-

Lot 2: GO01D/226001100/1210/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat de
Catalunya per a 2019. Import de 16.552,80 euros.

-

Lot 3: GO1003D/227001300/5320/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat
de Catalunya per a 2019. Import de 33.940,50 euros.

2. En data 30 d’abril de 2019, l’Assessoria Jurídica del Departament emet informe
jurídic favorable.
3. En data 10 de maig de 2019, la Interventora Delegada emet informe fiscal favorable.
Fonaments jurídics
1. L’article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual 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, pel que fa a
l’aprovació de l’expedient de contractació.
2. Fent ús de les facultats que em confereix l’apartat a) del punt 5.1 de la Resolució
PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació, de competències de la persona titular
del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en la persona titular de
la Direcció de Serveis del Departament, de les facultats d’òrgan de contractació que la
legislació vigent atribueix al conseller en els contractes administratius i privats que
subscrigui el Departament amb valor estimat inferior a 100.000 euros.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de suport per a l’impuls de noves
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solucions amb tecnologia dron en els departaments i organismes de la Generalitat de
Catalunya, pel període comprés entre la formalització del contracte i el 31 de
desembre de 2019, i la despesa, d’acord amb la següent distribució per lots:
- Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent
tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons el
requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 49.549,50 euros (40.950,00 euros preu de contracte i 8.599,50 euros en concepte
d’IVA 21%).
- Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a l’administració
dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 16.552,80 euros (13.680,00 euros preu del contracte i 2.872,80 euros en concepte
d’IVA 21%).
- Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en la
identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron,
per un import de 33.940,50 euros (28.050,00 euros preu del contracte i 5.890,50 euros
en concepte d’IVA 21%).

2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà
obert simplificat, previst i regulat en l’article 159 de la LCSP.
P.D. del conseller de Polítiques Digitals
i Administració Pública,
Resol. PDA/360/2019
de 14 de febrer (DOGC 7814 de 20/02/19)

Teresa Prohias i Ricart
Directora de Serveis
Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Barcelona, 10 de maig de 2019

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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