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

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BA 85/19 PER A LA
LICITACIÓ DELS SERVEIS PER AL DISSENY, CREACIÓ, IMPARTICIÓ
I/O TUTORITZACIÓ DE LES ACCIONS DE CAPACITACIÓ I
ACOMPANYAMENT DE LA IT ACADEMY DE 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 donar compliment a l’Actuació 1.4 IT
Academy del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, Operació 1 Millora del teixit econòmicempresarial de la ciutat de Barcelona. Barcelona Activa no disposa de personal tècnic que tingui els
suficients coneixements tecnològics en l'àmbit dels llenguatges de programació com per poder oferir aquest
servei i, per tant, es necessari externalitzar aquest servei.
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 dels
serveis per al disseny, creació, impartició i/o tutorització de les accions de captació i acompanyament de la
IT Academy de Barcelona Activa. (Exp. BA 85/19).
El contracte es divideix en els lots següents:
Núm. Lot

Vertical temàtic

1

Programació

2

Programació

3

Programació

4

Programació

5

Programació

Objecte del Lot
Capacitació adreçada a què l’alumnat aprengui coneixements
bàsics de programació
Capacitació adreçada a què l’alumnat aprengui coneixements
de programació basats en Front End
Capacitació adreçada a què l’alumnat aprengui coneixements
de programació basats en Back End Java Developer
Capacitació adreçada a què l’alumnat aprengui coneixements
de programació basats en .Net
Capacitació, acompanyament i suport als diferents itineraris
existents en la part final de projecte

Import total
(IVA exclòs)
27.768 €
40.496 €
40.496 €
40.496 €
40.496 €

Les característiques principals d’aquesta licitació són:

EXP. BA 85/19
Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: 2f592d95-cee5-4528-b61b-56819e2452d0

Documento firmado electrónicamente a través de Signaturit, Solutions, S.L. en 09/01/2020 22:41:52 UTC

ID Proceso de firma electrónica avanzada: 2f592d95-cee5-4528-b61b-56819e2452d0

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

- Procediment de licitació aplicable: obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA) amb pluralitat de
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
- Dades relatives al pressupost de licitació:
 Pressupost net IVA exclòs: 189.752,00 €
 IVA (al tipus del 21%): 39.848,00 €
 Valor estimat del contracte (VEC): 948.760,00 €
 Exercici/s pressupostari/s afectat/s: 2020 i 2021
 Codi d’expedient: DO223
SEGON. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec al Programa Operatiu FEDER Catalunya 20142020 Operació 1 Millora del teixit econòmic-empresarial de la ciutat de Barcelona, Actuació 1.4 IT Academy,
amb el desglossament següent:
Any

Programa

Import net

IVA
%

Import IVA

Import total

2020

Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. Marc de la Operació 1. Millora del
teixit econòmico-empresarial de la ciutat de
Barcelona Actuació 1.4. IT Academy

121.441,28 €

21%

25.502,67€

146,943,95 €

Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. Marc de la Operació 1. Millora del
teixit econòmico-empresarial de la ciutat de
Barcelona Actuació 1.4. IT Academy

68.310,72 €

21%

14.345,25€

82.655,97 €

2021

L’autorització de la quantitat resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de/ls exercici/s posterior/s a l’actual.
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, en la data de signatura.
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