FITXA DE SOL·LICITUD DE CONTRACTE
Codi de contracte anualitat vigent:
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Codi expedient:

DO310

Sol·licitant: Director/a
Elisenda Vegué Gisbert, Directora Operativa d'Innovació Socioeconòmica

Persona de la Direcció sol·licitant que farà les funcions de responsable del contracte
Begoña Planas Vilaseca, Tècnica de d'Innovació Socioeconòmica

DADES EMPRESA (omplir només en cas de contractes menors)
Persona jurídica / física
CIF / NIF

Correu electrònic

Persona de contacte

Telèfon

OBJECTE, VIGÈNCIA I FINANÇAMENT
Objecte
Serveis d’assistència tècnica per a l’articulació d’accions i estratègies per al suport en el foment projectes cooperatius front a la vulnerabilitat
socioeconòmica amb l’expertesa necessària per desenvolupar accions de pre-emprenedoria, emprenedoria social i col·lectiva, formació en
competències, etc. adaptades a les especificitats del col·lectiu.

Indicació dels lots en cas que n'hi hagi o justificació de no dividir en lots en cas que no n'hi hagi
No es divideix per lots donat que es licita una assitència tècnica amb una única expertesa que requereix d'una coordinació i complementarietat
única.

Declaració
Aquesta proposta no altera l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de la normativa en matèria de contractació i tampoc no es
produeix la divisió arbitrària de l'objecte contractual amb la finalitat d'incomplir els llindars legals per a la contractació menor.
Si es tracta d'un contracte menor compleix els criteris legals en matèria de concurrència en diversos anys consecutius del mateix contracte amb la
mateixa contractista.

Vigència
Data d'inici

1/9/2021

Data finalització

31/12/2022

Pròrroga:

SI

NO

Terminis d'execució parcial
Contracte plurianual 21-22 amb prórroga anual de màxim tres anualitats addicionals.

Nom de Programa, Projecte, Mesura, Acció / Estructura i Codi d'Imputació
DIRECCIÓ D'INNOVACIÓ SOCIOECONÒMICA DO310. Programes temporals.
Codi d'imputació: 8332110401

Contracte reservat a Centres Especials de Treball (CET) o Empreses d'Inserció (EI):

SI

NO

Contracte reservat a entitats d'economia social (únicament els de caràcter social):

SI

NO

Observacions/
Comentaris

Amb criteris d'eficiència social i ambiental

DADES ECONÒMIQUES
Preu

Base

IVA

Total

76.794,67

16.126,88

92.921,55

Previsió periodicitat pagaments
(sempre contra execució prèvia)

A mesura d'execució
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
.....................................................................................................................................

Altres (expecificar)

Existència de mitjans propis a Barcelona Activa per a realitzar el contracte: NO
Per al desenvolupament d'aquest contracte són necessaris coneixements tècnics especialitzats tenint en compte el col·lectiu al qual
s'adrecen les accions (dones) i l'àmbits d'intervenció (ESS i economia col·laborativa).

ASPECTES RELATIUS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Accés de la contractista al tractament de dades de caràcter personal relatives a persones usuàries dels serveis de Barcelona Activa:
L'execució del contracte pot comportar contacte habitual de la contractista amb menors d'edat:
SI
NO
S'admet la subcontractació de l'execució de parts del contracte:
SI
NO
SI
NO
L'execució del contracte serà en la seva totalitat o de forma parcial en equipament/s de Barcelona Activa:

SI

NO
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IDONEÏTAT, MOTIVACIÓ I FINALITATS DEL CONTRACTE
Contracte necessari pel compliment i realització de la missió de Barcelona Activa: Programa, Projecte, Mesura, Acció on s'enmarca. Indicació dels
interessos als què es vol donar satisfacció i afirmació sobre si els mateixos estan o no relacionats de forma clara, directa i proporcional amb l'objecte del
contracte
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Aquest contracte s'emmarca en el pla de treball de la DO d'Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, per a contribuir al desplegament de
l'Estratègia ESS BCN 2030

Naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir: determinació precisa i detallada de la idoneitat de l'objecte i contingut: fases, lliurables i elements
rellevants
Tal i com recull el Plec de condicions tècniques, la finalitat del contracte és el disposar d'una assistència tècnica pel suport en el foment de
projectes cooperatius front a la vulnerabilitat socioeconòmica, des de l'emprenedoria col·lectiva i l'enfortiment socioempresarial, en el marc de
l'Estratègia ESS BCN 2030, i incorporant de manera transversal l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS per a l’any
2021/2022).
Les accions que conformen aquesta assistència tècnica estan organtizades al voltant de 3 eixos diferents d’intervenció:
a) Impuls i acompanyament a projectes emprenedors;
b) disseny de programes, activitats i accions innovadores;
c) anàlisi de viabilitat i impactes.
I per cada un dels eixos es detallen accions, requisits tècnics i llurables específics, així com a la necessitat de coordinació amb l'equip de la DOISE
de Barcelona Activa.

Justificació de l'empresa escollida (omplir només en el cas de contractes menors)

Adjuntar pressupostos o propostes tècniques i/o econòmiques en els contractes menors i Plec de Prescripcions Tècniques pels
contractes a adjudicar mitjançant licitació.
Directora Operativa de Innovació
Socioeconòmica

Nom i data: Elisenda Vegué 4/5/2021

Conformitat a l'import econòmic del contracte: SI
Import IVA inclòs:
PLURIANUALITATS
1A ANUALITAT
ANY
Codi de contracte
Codi imputació
Data prevista inici
Data finalització
Base
IVA
Total

92.921,55 €
SI

NO

2021

2A ANUALITAT
ANY

ANUALITATS
FUTURES
ANYS

2022

Codis de contracte

Codi de contracte
8332110401
1/9/2021

Codi imputació
Data prevista inici

1/1/2022

31/12/2021
19.198,67 €
4.031,72 €

Data finalització
Base
IVA

31/12/2022
57.596,00 €
12.095,16 €

23.230,39 €

Total

Codi imputació
Data prevista inici
Data finalització
Base
IVA
Total

69.691,16 €

Existència de crèdit adequat i suficient

Existència de crèdit adequat i suficient

Existència de crèdit adequat i suficient

Montse Charle / D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

A complementar per Serveis Jurídics
Procediment

X

Característiques del contracte

Menor

Estudi / Informe

Obert/Obert SARHA

Clàusules socials

Obert simplificat

Coordinació activitats empresarials

Obert supersimplificat

Propietat intel·lectual / industrial

Modificació

Dades càracter personal

Pròrroga

Saldo a:

Conformitat jurídica

Angel Pascual Oliva / Director Serveis Jurídics
€

Exclusivitat / Raó
SJ-009 Revisat març 2018

Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: cd82951d-03a4-4253-af1b-fed5f4480531

