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Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BA05/21 PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
EN LA GESTIÓ DELS PROJECTES INTEGRALS AMB CONTRACTACIÓ
GESTIONATS PER BARCELONA ACTIVA
ANTECEDENTS
BARCELONA ACTIVA SAU SPM instrueix l’expedient indicat, en el que s’ha acreditat la necessitat i la
idoneïtat del contracte i s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos en la normativa d’aplicació per tal
d’entendre’l completat.
Aquest expedient de contractació es justifica per la necessitat de disposar de suport administratiu i tècnic
en la implementació i justificació de les convocatòries dels Projectes Integrals d’Ocupació atorgades pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i que gestiona Barcelona Activa a raó de la manca de recursos interns
suficients per a portar a terme aquestes tasques.
FONAMENT JURÍDIC
L’art. 117.1 LSCP estableix que, completat l’expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per la
que l’òrgan de contractació aprovarà i disposarà l’obertura del procediment d’adjudicació. L’esmentada
resolució suposarà també l’aprovació de la despesa.
La resolució serà objecte de publicació en el Perfil de Contractant (art. 63.3.a) i 117.1 LCSP).
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) ha esta informat favorablement per part
dels Serveis Jurídics, emeto la següent
RESOLUCIÓ:
PRIMER. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives
Particulars (PCAP) i els seus annexos i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) per a la licitació del
contracte de serveis d’assistència tècnica en la gestió dels projectes integrals amb contractació per
Barcelona Activa, amb incorporació d’objectius d’eficiència social. (Exp. BA05/21)
Les característiques principals d’aquesta licitació són:
- Procediment de licitació aplicable: Obert subjecte a regulació harmonitzada
- Dades relatives al pressupost de licitació:
▪ Pressupost net IVA exclòs: 104.400,00 €
▪ IVA (al tipus del 21%): 21.924,00 €
▪ Valor estimat del contracte (VEC): 626.400,00 €
▪ Exercici pressupostari afectat: 2021
▪ Codi d’expedient: DO121
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SEGON. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec als Fons Extraordinaris de Recuperació 2021 del
Pressupost de BARCELONA ACTIVA.
TERCER. CONVOCAR la licitació per a l’adjudicació del contracte.
QUART. ORDENAR la publicació de la present resolució al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA
i al Diari Oficial de la Unió Europea, en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.

Félix Ortega Sanz
Director General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, a la data de signatura
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