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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE DE D’ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ D’AJUTS I RECURSOS
EXISTENTS A LA CRISI DE LA COVID-19, “XARXES DE RESPOSTA
SOCIOECONÒMICA”, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA SOCIAL, EN
EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA

ATÈS QUE:

Primer.- S’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació
per tal d’entendre completat l’expedient de contractació.
Segon.- Que s’ha procedit a l’aprovació de la despesa per un import de 149.424,98.EUROS (CENT QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), IVA exclòs.
Tercer.- Que s’ha elaborat el Plec de Condicions Particulars, el Plec de Clàusules
Tècniques i el Contracte Tipus, que contenen les condicions essencials de caràcter
tècnic, jurídic i econòmic que han de regir la present contractació i que conformen
l’expedient de contractació dels serveis d’assessorament administratiu i
acompanyament a la tramitació i presentació de les sol•licituds d’ajudes i recursos
existents i que permeten fer front als perjudicis derivats d ela crisis sanitària COVID19,
tot fomentant l'eficiència social i ambiental dels serveis a desenvolupar que deriven del
Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d'abril, de contractació pública sostenible de
l'Ajuntament de Barcelona i que es troben detallades a la clàusula 11 del present
document i a desplegar en el mínim termini possible.
Quart.- Validada la documentació tècnica constant en dit expedient i informat
favorablement el contingut del Plec de Condicions Particulars de la licitació pels
Serveis Jurídics de la Societat, justificant el tipus de procediment d’adjudicació que
s’adopta, el procediment obert, i els concrets criteris d’adjudicació que s’hi
singularitzen,
HA RESOLT:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació conformat per la documentació
especificada al punt 3r. anterior relatiu a la contractació del servei d’assessorament per
a tramitar ajuts relacionats amb el COVID-19, de dins el marc del Pla de Barris de
Barcelona i per al foment de l’eficiència social.
Segon.- OBRIR el procediment de licitació per contractar pel procediment obert i el
tràmit d’urgència el projecte tècnic esmentat al punt anterior.
Tercer.- REMETRE al Departament de Contractació la present resolució per tal que
realitzi totes aquelles actuacions que es considerin necessàries a efectes d’obrir la
licitació per contractar l’execució de l’esmentat servei, amb el benentès que l’execució
del contracte està supeditada, en qualsevol cas, a la disposició de crèdit suficient.

Barcelona,

Sara Berbel i Sanchez
Consellera Delegada

