Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT BA47/19 PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA,
GESTIÓ I IMPARTICIÓ DE CÀPSULES D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL A LES
ANTENES JOVE DE LA XARXA D’ANTENES CIBERNÀRIUM
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 cobertura a les activitats formatives
d’alfabetització digital dirigides a persones usuàries de Barcelona Activa que s’imparteixen de forma
descentralitzada a les Antenes Cibernàrium; i per la manca de recursos interns suficients per a portar a terme
aquestes tasques.
Prèviament es va tramitar el mateix procediment amb número d’expedient 68/18 en que va quedar desert el Lot 3
del contracte per manca d’ofertes presentades.
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, gestió i impartició de càpsules d’alfabetització digital a les Antenes Jove de la Xarxa
d’Antenes Cibernàrium (Exp. BA 47/19).
Les característiques principals d’aquesta licitació són:
- Procediment de licitació aplicable: negociat sense publicitat, d’acord amb l’article 168.1,a) de l’LCSP.
- Dades relatives al pressupost de licitació:

▪ Pressupost net IVA exclòs: 21.630,00€
▪
▪
▪
▪

IVA (al tipus del 21%): 4.542,30€
Valor estimat del contracte (VEC): 112.476,00€
Exercicis pressupostaris afectats: 2019 i 2020
Codi d’expedient: DO232
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Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

SEGON. AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec al codi d’imputació 8361910102 - Escletxa Digital, amb
el desglossament següent:
Any

Programa

Import net

% IVA

2019
2020

8361910102 - Escletxa Digital
8361910102 - Escletxa Digital

7.210,00€
14.420,00€

21%
21%

Import
IVA
1.514,10€
3.028,20€

Import total
8.724,10€
17.448,20€

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, en la
forma i els mitjans que legalment procedeixin.

Sara Berbel Sánchez
Directora General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 4 de juliol de 2019

EXP. BA47/19
Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: 7fccad27-0cf7-4c70-9892-c8cd1625048f

