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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE
TÈCNICA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
1.- Objecte

contractació pública sostenible.

2.- Descripció de la prestació

er de Concepción Arenal 165 de Barcelona.
El document Projecte de PAM 2020-2023 aprovat en Comissió de Govern el 16 de gener de 2020
com a ecosistema i capital de la innovació democràtica per a la recerca, la ciència i la tecnologia amb
perspectiva ètica.
En el mateix document i, com a actuacions clau del mateix apartat 6.3., es troba
ciència i la tecnologia ciutadana.
vent la universalitat de
digital i democràtica a la ciutat.
El contracte inclou la prestació dels següents serveis, segons la clàusula 4 del PPT
1. Se
a. Servei de dinamització i facilitació a la innovació democràtica (Clàusula 4.1.1 del
PPT)
b. Servei de suport a la recerca en tecnologia, ciència i democràcia (clàusula 4.1.2 PPT)
c.

Programa de residència i suport a un ecosistema de projectes (clàusula 4.1.3 PPT)

d. Programa d'alfabetització i empoderament digital i democràtic (clàusula 4.1.4 PPT)
e. Programa Canòdrom Obert (clàusula 4.1.5.PPT)
f.
g.

PPT)

h.
2.
3.
4.
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3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
Digital i Democràtica,
-2023, aprovat en
Comissió de Govern el 16 de gener de 2020, i té com a finalitat/objectiu promoure serveis, projectes i
la ciència ciutadana, per tal de contribuir a la disminució de la bretxa digital entre la ciutadania i
augmentar la participació a través de la tecnología.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives per les següents
Democràtica i incorpora totes les especificitats necessàries i oferta de serveis i activitats per
nt per dur-lo a terme.
Es considera, per tant, que segons prescriu
116.4.e) hi ha una clara i proporcional vinculació
entre
del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

4.-

24-04-2017, de contractació pública sostenible

En el contracte

les següents mesures de contractació pública sostenible:

1.- Objecte del contracte amb eficiència social:
a) En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i indirectes.
b) Atès que la retribució dels salaris és molt significativa respecte al cost final del contracte,
el contracte,
fet en relació a un conveni de referència.
2.a) El criteri que pondera el preu per sota del 35% per garantir la qualitat de la prestació.
b) Les ofertes que
amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit
que els salaris
considerats a
són inferiors al que estableix el conveni
3.- Com a condicions
a) Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte

c) Pla
d) Comunicació inclusiva

-discriminació de les persones LGTBI
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5.- Justificació de contractació externa
No hi ha disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis
d
contractual

per a la realització

Aquest contracte ens permetrà desenvolupar el servei amb millors condicions donat que aportarà
personal especialitzat per a dur-lo a terme.
En aquest sentit, es valora que la proposta de contracte suposa el mitjà més adequat i eficient per
portar-ho a terme.

6.- Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació es calcula com a màxim en 908.621,13 IVA inclòs,
La consignació pressupostària indicada a sota està distribuïda tenint en compte que el contracte
la base del preu de mercat
servei i en funció de les hores de
dedicació dels diferents professionals per a la gestió, dinamització, comunicació dels diferents
serveis.
Import net: 750.926,55
IVA 21%: 157.694,58
Import total:
Any

Import net

%IVA

Import IVA

Total

2020

125.153,85

21

26.282,31

151.436,16

2021

375.463,84

21

78.847,41

454.311,25

2022

250.308,86

21

52564,86

302.873,72

Total

750.926,55

21

157.694,57

908.621,13

Mesura Social: Desglossament del pressupost en costos directes i indirectes
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Aquest pressupost es desglossa de la manera següent:
COSTOS DIRECTES
PERSONAL Oficina Tècnica

TOTAL

2021

2022

61.436,49

184.309,49

122.873,00

-Coordinació
-Dinamització
-Comunicació
-Suport tècnic

44.198,92

132.596,76

88.397,84

Seg.Social (34%)

15.027,63

45.082,90

30.055,27

Baixes ILT (5%)

2.209,94

6.629,83

4.419,89

14.600

43.800

29.200

4.392
10.208

13.176
30.624

8.784
20.416

6.868

20.604

13.736

4.140

12.420

8.280

2.728

8.184

5.456

65.280

10.880

32.640

21.760

99.999,00

16.666,00

50.000,00

33.333,00

16.666,00

50.000,00

33.333,00

5.616

936

2.808

1.872

668.321,98

111.386,49

334.161,49

222.774

2020

2021

SERVEIS DE NETEJA I
SEGURETAT

368.618,98

2020

87.600

-Neteja
-Seguretat
MANTENIMENT

41.208

-Contractes (renting
fotocopiadores, manteniment
impressora, ascensor, aire SAI i
alarma)
-Despeses reparacions petit
manteniment

CONSUMS
-Aigua, Llum, telèfon
ACTIVITATS
-Formació i capacitació
-Actes singulars
-Difusió i comunicació
-Canòdrom obert
ASSEGURANÇA
TOTAL COSTOS DIRECTES

COSTOS INDIRECTES

TOTAL

Gestió i administració (6%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES

40.099,3

2022

6.683,18

20.049,68

13.366,44

6.683,18

20.049,68

13.366,44
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TOTAL COSTOS (DIRECTES +
INDIRECTES)

708.421,28

Benefici industrial (6%)
TOTAL

750.926,55

118.069,67

354.211,17

236.140,44

7.084,18

21.252,67

14.168,42

125.153,85

375.463,84

250.308,86

dels costos salarials

calculat prenent com a referència el
-2021 (codi de conveni núm.
79000375011994). Els costos salarials
calculat a partir
plantilla de 5 treballadors/es amb
les següents categories professionals i número de persones, segons els perfils i funcions
especificades en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
Categoria
professional

Complements
salarials

Retribució per
persona any
conveni 2020

Nombre treballadores i
jornada

Grup 1
Tècnic/a superior

Plus Idiomes
Plus disponibilitat

30.648,32

1 coordinadora a 37,5h

Grup 2
Tècnic/a Mig

Plus Idiomes

23.399,44

3 persones (2 dinamització i 1
comunicació) a 37,5h

Grup 1
Tècnic/a superior

Plus disponibilitat

29.369,18

1 persona a 37,5h

el conveni

Servei de neteja. Conveni de referència: Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja
cis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi
núm. 79002415012005)
de 1.10.2018
Categoria professional

Retribució anual
per persona segons conveni
(any 2020)*

Hores mínimes de
dedicació anual del
servei

Grup IV: Personal operari - Nivell 4.
netejador/a

1.400

Grup IV: Personal operari - Nivell 2.
peó especialitzat.

105

*Inclou salari base + plus conveni + pagues extraordinàries
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Servei de seguretat. Conveni de referència: Convenio colectivo estatal de las empresas de
seguridad
Categoria professional

Retribució anual per
persona segons conveni
(any 2020)*

Plus per
hora de
servei

Vigilant Seguretat
sense arma

Hores mínimes de
dedicació anual del
servei
780

Servei nocturn

826

Servei caps de
setmana i festius

1.352

*Inclou salari base + plus perillositat+ plus transport + plus vestuari + gratificacions extraordinàries

Preus unitaris: No
Despesa plurianual: Sí
Valor estimat del contracte: 1.501.853,10
ANY

VE-

VE-

VE
modificacions

SUMA-

2020

125.153,85

125.153,85

2021

375.463,84

375.463,84

2022

250.308,86

125.154,98

375.463,84

2023

375.463,84

375.463,84

2024

250.307,738

250.307,73

750.926,55

1.501.853,10

TOTAL

750.926,55

7.- Lots
amb la previsió de
99.3 LCSP, es considera necessari no
contracte en lots atesa la naturalesa de
i a la seva indivisibilitat.

del

La divisió en Lots no és possible perquè la realització independent de les diverses prestacions
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8.- Subcontractació
Els següents serveis poden considerarcontracte que té com a objectiu Impulsar Barcelona com a ecosistema i capital de la innovació
democràtica per a la recerca, la ciència i la tecnologia amb perspectiva ètica, segons el projecte inicial
del PAM 2020-2023, aprovat en Comissió de Govern el 16 de gener 2020, i per tant serien serveis no
subcontractables.
Es justifica seguidament aquesta condició de tasca crítica:

Barcelona. Al tractarconsidera una tasca crítica que l'empresa adjudicatària no pot subcontractar.
Programa de residència i suport a un ecosistema de projectes (clàusula 4.1.3 PPT)
eis als projectes residents, sinó que els
-comunitària amb
subcontractar.
Programa Canòdrom Obert (clàusula 4.1.5 PPT)

com a pròpia i que cal preservar a través de diferents activitats obertes a la comunitat. En

nt Andreu. Per això, aquest programa cal considerar-lo com a
tasca crítica i, per tant, no es pot subcontractar.
(clàusula 4.1.7 PPT)
a
poder pugui innovar i experimentar noves metodologies de governança interna del conjunt de
la participació sobre la gestió, i no es valora que es pugui dur a terme de forma diferenciada a
la gestió, per això es considera una tasca crítica del contracte i, per tant, no es pot
subcontractar.

9.- Pòlissa de responsabilitat
Pòlissa de responsabilitat civil: Sí
Import: 300.000

10.La durada del contracte es preveu en 2 anys, a partir de
de setembre de 2020 o del dia següent a
la data de formalització del contracte, si és posterior, amb possibilitat de dos pròrrogues, de 12 mesos
cada una. Per tant, la durada del contracte, incloent les eventuals pròrrogues, serà de 4 anys, tot
atenent que és necessari garantir la continuïtat de la prestació. Atenent la previsió de l'article 29.2
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LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l'empresa si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim
amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.

11.- Garantia
Garantia definitiva: Si, un 5% del preu ofert IVA exclòs.

12.- Termini de garantia
Termini de garantia: sis mesos, a comptar des de la data de recepció correcta del contracte.

13.- Classificació i solvència
Codis CPV:
80533100-0, Serveis de formació informàtica
7995210079421000-1, Serveis de gestió de projectes que no siguin de construcció.
72000000-5, Serveis TI: consultoria, desenvolupament de software, Internet i suport
73000000-

Solvència econòmica i financera:
amb la previsió de
87.1.a) LCSP , el volum anual de negoci referit al millor dels tres
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o
de
ha de tenir un valor igual o superior a
. En el
cas de què la data de constitució
o
sigui inferior a un any comptat des
de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
proporcional al període.
Aquesta solvència permet trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les despeses
econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal.
Solvència tècnica o professional:
amb
90.1.a) LCSP,
anual, sense incloure els impostos, que
licitadora ha de declarar com a executat durant
de superior execució en el decurs dels últims
tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
contracte ha de ser com a mínim de
euros.
Aquesta solvència és necessària pel fet que al tractar-se
servei innovador i de temàtica
específica, es busquen serveis professionals que hagin gestionat serveis de formació i capacitació
digital, serveis de participació que incloguin la participació digital o serveis relacionats amb la
amb capacitat per abordar les diferents
problemàtiques de la quotidianitat del servei.
D'acord amb l'art. 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l'empresa, participant en el
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat, han de tenir els títols o
acreditacions acadèmiques o professionals i l'experiència professional mínima que s'indica a la taula
següent:

8

Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Coordinació

Dinamització

Titulació mínima

Experiència mínima

Idiomes

Estudis superiors
(Grau o superior) en
qualsevol titulació.

direcció de projectes

C1 o equivalent)

Grau mig en
qualsevol titulació

(mínim

2 anys en formació digital,
(mínim B1 o equivalent)
dinamització en participació

Comunicació

Grau mig

2 anys en comunicació

Alt nivell
C1 o equivalent)

Assistència
Tècnica

Grau mig o superior

2 anys en informàtica de
sistemes basats en programari
lliure

no necessari

Acreditació: mitjançant el CV i tots els certificats possibles provinents de formació o experiència

14.-

ificació

Atès les característiques

contracte, es tracta

contracte de serveis, es proposa la

indicats més endavant.

15.- Criteris de valoració de les ofertes
amb la Instrucció de
de Barcelona de 15 de març de
de la
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la ponderació màxima dels criteris
a partir
judici de valor és de 40 % del total.
A. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, fins a 40 punts

criteris avaluables mitjançant judici de valor per tal de que siguin avaluables els criteris automàtics.
-A4, mida Arial 11. No
computa en l

1. Proposta de Metodologies per la facilitació i dinamització de sessions
2. Proposta de Programa de suport a la recerca en tecnologia, ciència i democràcia
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3. Proposta de continguts en el programa de formació i capacitació digital
4. Proposta de model de gove
Obert
En cap cas les propostes incidiran en allò que és objecte de puntuació mitjançant els criteris de
valoració automàtica.

Sistemàtica de la valoració
Es valorarà amb 0 punts quan es consideri que la proposta presentada és inviable, bé perquè es
consideri que no aporta cap element de millora més enllà del PPT o, bé perquè es consideri
impossible la seva implementació amb els recursos descrits al el PPT.
Es valorarà amb 2 punts (elemental) quan la proposta presentada es valori com elemental, és a dir,
quan la definició de la proposta respongui almenys a la meitat dels objectius descrits al PPT per a
cada apartat i es consideri que la proposta ap
Es valorarà amb 5 punts (correcta) quan es consideri que la proposta respon de manera clara a tots
va
qualitat.
Es valorarà amb 8 punts (excel·lent) quan es consideri que la proposta presentada respon de
seva qualitat i, a més, aporta innovació a la definició del servei.

Valoració proposta

No aporta o és inviable

0

Elemental

2

Correcta

5

Excel·lent

8

A.1. Per la proposta de Metodologies per la facilitació i dinamització de sessions segons la
clàusula 4.1.1. del PPT, 8 punts
dinamització de les següents sessions participatives descrites a la clàusula 4.1. del PPT:
a)
presencial, digital i híbrid.
b)
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Es valorarà especialment la innovació de la proposta metodològica, la hibridació entre la participació
digital i presencial i la utilització de tecnologies lliures.

A.2. Per la proposta de Programa de suport a la recerca en tecnologia, ciència i democràcia,
segons la clàusula 4.1.2. del PPT, 8 punts
uest servei i
apartat haurà de recollir una proposta de:
Contactes a realitzar amb Centres de Recerca, Universitats i Centres Culturals, detallant els
departaments que es consideren prioritaris per a establir aquest contacte .
Propostes desenvolupades sobre possibilitats de Retorn de serveis a la comunitat dels
projectes de recerca.
Es valorarà especialment la coherència en la relació entre els departaments de recerca que es
retorn a la comunitat dels equips de recerca.

nt digital i
democràtic, segons la clàusula 4.1.4. del PPT, 8 punts
Democràtica abordaran les següents temàtiques: competències bàsiques per interactuar a la xarxa,
drets i ètica digital, privacitat i seguretat a les xarxes, xarxes socials i xarxes polítiques, democràcia i

cursos de 6 hore
a) Privacitat i seguretat a les xarxes, adreçat a ciutadania amb un nivell bàsic ja assolit de
capacitat digital
b) Decicim.barcelona i la participació a la ciutat, adreçat a ciutadania amb un nivell baix de
capacitació digital.

A.4. Per la proposta de model de governa
entitats i col·lectius, definint els òrgans de governança, la seva composició, funcions
metodologia, segons la clàusula 4.1.7. del PPT, 8 punts

i

el de governança democràtica de
La proposta haurà de contenir: Òrgans de governança, composició dels mateixos, funcions de
cadascun, periodicitat de reunions i eines digitals de governança.
Es valorarà especialment que es contempli la hibridació de la vessant digital amb la presencial i que
la proposta garanteixi una presa de decisions democràtica i de qualitat.
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programa
Canòdrom Obert segons les clàusules 4.1.3 i 4.1.5 del PPT, 8 punts
Feminisme i
tecnologies digitals i democràtiques (clàusula 4.1.3. del PPT) i el projecte Memòria històrica del
Canòdrom (clàusula 4.1.5. del PPT), descrivint-ne els objectius, activitats, comunicació, calendari i

a) Proposta d

Feminisme i tecnologies digitals i democràtiques

b) Projecte de recuperació de memòria històrica del Canòdrom.
Es valorarà especialment en la proposta de Feminisme i tecnologies digitals i democràtiques, la
innovació i connexió amb els moviments ciberfeministes de la ciutat.
En el cas de la proposta de projecte de recuperació de memòria històrica del Canòdrom, es valorarà
les possibilitats de participació activa de la ciutadania, així com la coordinació i treball amb xarxa
i serveis públics.
Justificació dels Criteris de judici de valor
judici de valor:
La qualitat de la proposta de Metodologies per la facilitació i dinamització de sessions

empreses licitadores en aquest camp, ja que
prototipant metodologies innovadores.que puguin replicar-se en altres serveis públics
municipals.
La qualitat de la proposta de Programa de suport a la recerca en tecnologia, ciència i
democràcia permetrà valorar com entén l'empresa adjudicatària aquest Programa, quina és la seva

capacitat de relacionar-se amb els equips de recerca i comprovar si aquestes relacions que es
proposa l'empresa licitadora realment aconsegueix l'objectiu de permetre d'una banda noves
formes de democràcia i d'altre interaccionar amb la ciutadania
La qualitat de la proposta de continguts i metodologies de formació de dos dels cursos que

perspectiva democràtica.

implementar models de governança participatius i innovadors, que tinguin les tecnologies
com a mitjà de presa de decisions democràtiques..
projectes que seran claus perquè el servei sigui un element dinamitzador en temes de gènere
i tecnologia i en la dinamització del territori en què es troba, pe
les empreses licitadores en la formulació de projectes, tot evaluant-ne la qualitat, coherència i
innovació..

B. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament, fins a 60 punts
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B.1. Oferta econòmica, fins a 25 punts.
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la previsió del
Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del
dia 16 de març de 2018.
que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d
licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció
Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modifica
publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:

OFERTA TEMERÀRIA:
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats: - Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d'una única empresa licitadora, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació,
ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis
col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l'annex V
LCSP.
ació, a

representativa del sector.

l conveni sectorial

següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat
el venciment del termini de presentació d'ofertes: Les empreses licitadores amb major percentatge de
persones treballadores amb discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de
les empreses, primant en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla,
o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
En cas que l'aplicació d'aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig
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s informàtics de programari lliure
-A del PPT,
fins a un màxim de 13 punts.
programari
lliure per a la seva gestió, com a prototip de servei públic que funcioni íntegrament amb tecnologies
La clàusula 4.1.7.-A del PPT determina quina és la instal·lació mí
-los al
eneu d'Innovació Digital i Democràtica.
empreses licitadores. Les empreses concurrents especificaran el nom del programari que proposen
eu i en quins equips proposen utilitzar-los segons els equips que es descriuen a la
clàusula 4.1.7.-A del PPT.
Programes de processador de textos, full de càlcul i presentacions
(ofimàtica), i calendari amb un hosting propi.

2 punts

Proposta de programari
tècnica i de les sales de reunions) i xarxa interna.

3 punts

2 punt
2 punts
Gestors de continguts web i comunicació externa

2 punts

Programes relatius a la formació i capacitació orientats a la

2 punts

mínim de 100 assistents, fins a un màxim de 10 punts.
més nombrosos
en streaming i treball en directe online a través de xarxes socials i altre tipus de canals com
amb major afluència de públic aporten una millora significativa al contracte, ja que assegura la qualitat
de la comunicació en aquest tipu
d'Innovació Digital i Democràtica.
10 punts. Aquesta valoració es ponderarà esglaonadament segons aquest quadre:
Menys de 2

0 punts

Entre 2 i 3 esdeveniments tecnològics

2 punts
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Entre 4 i 6 esdeveniments tecnològics

6 punts

Entre 7 i 9 esdeveniments tecnològics

8 punts

10 o més esdeveniments tecnològics

10 punts

participació que tinguin una vessant tecnològica.

a 6 punts.
segons les especificitats descrites a la clàusula 6.2. del PPT

duen a terme.
Per això, es valorar
Millora en formació específica en perspectiva de gènere, fins a 2 punts
Millora en formació específica en programari lliure, fins a 2 punts
Millora en formació en elaboració de projectes, recerca aplicada, anàlisi de
dades i ciència ciutadana, fins a 2 punts
PPT es puntuarà seguint aquest barem
4 hores per sobre de
les mínimes exigides
(clàusula 6.2 PPT)

8 hores per sobre de
les mínimes exigides
(clàusula 6.2 PPT)

Ampliació hores de formació en perspectiva
de gènere

1 punt

2 punts

Ampliació hores de formació en programari
lliure

1 punt

2 punts

Ampliació hores de formació en elaboració
de projectes, recerca aplicada, anàlisi de
dades i ciència ciutadana

1 punt

2 punts

clàusula 7 del
PPT i amb les xarxes comunitàries del territori, segons clàusula 4.1.5 del PPT, fins a un màxim
de 6 punts.

15

Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

ent de ciutat, de nova creació, amb serveis innovadors dintre de
Democràtica..
-

sereixi comunitàriament en
-

Andreu i la xarxa comunitària de Congrés-Indians

Ampliació hores de coordinació amb la Direcció

10 hores/any

20 hores/any

1 punt

2 punts

4 hores/any

8 hores/any

1 punt

2 punts

8 Hores/any

16 hores/any

1 punt

2 punts

hores estimades (clàusula 7 PPT)

Ampliació hores de coordinació amb el districte
de Sant Andreu, per sobre de les 10 hores
estimades (clàusula 7 PPT)

Ampliació hores de coordinació amb les xarxes
comunitàries del territori (serveis públics i
entitats), per sobre de les 25 hores de dedicació
mínima (clàusula 4.1.5 PPT)

16.- Facturació
El període de facturació serà mensual. S
el detall de les despeses dels consums com aigua,
de llum, i les despeses de manteniment, seguretat, neteja, etc sens perjudici que en qualsevol

17 . Modificació del contracte
Es preveu
la ciutadania i dels usuaris, sempre
A la clàusula 13 del PPT es descriuen els serveis que poden ser susceptibles de modificació.
Aquesta modificació dels serveis no comportaran una modificació del preu.

18.- Obligacions del contractista
Tenir personal degudament format en horari de
desfibril·lador.

de

en la utilització

Utilització de software lliure en to
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19. Tractament de dades personals de les
amb el Reial Decret-Llei 14/2019 de 31
pel que
mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria
digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions, i atès que el contracte requereix el tractament de dades per part de
contractista de dades personals per compte de la persona responsable del tractament,
que:
a)

un fitxer de dades personals de les persones
Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica. La seva finalitat és la difusió de la
Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica.

b)
Unió Europ
c)
adjudicatària està obligada de presentar abans de la formalització del contracte una
declaració en la que es posi de manifest on estar ubicats els servidors i des
es prestaran els
serveis associats als mateixos.
d)
adjudicatària està obligada a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de
la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració a que es refereix la lletra c)
anterior
e) les empreses licitadores estan obligades a indicar a la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors informàtics o el serveis associats als mateixos, el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als que
la seva realització.

20.- Condicions especials
Mesures socials:
Pla d
o

Informació sobre els principis

i compromís de

o

Protocols de prevenció, detecció i intervenció
discriminació a la feina.

i

Comunicació inclusiva

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual.
Mesures respecte el Personal:
la localització a través de telèfon mòbil de la o les persones fora del seu horari de treball, en cas
torietat de resoldre la incidència que ha provocat la seva
localització.
En aplicació de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció de la infància i
les persones de
que treballin directament amb els joves i adolescents han de
tenir a disposició el certificat negatiu de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes
contra la llibertat sexual ni per delictes de tràfic
humans.
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21- Tipificació

específiques

contracte

- El manteniment de les condicions laborals del personal que executi el contracte durant tota la
durada del contracte té caràcter de condició
pot ser objecte
de penalització com a falta molt greu o
ió del contracte.
- Es considerarà com a falta molt greu, no tenir personal format en la
desfibril·lador.

22.- Responsable del contracte
El responsable del contracte és
delegui.

qui

Departament: Direcció
Comunitat.

de Cultura, Educació, Ciència i

23.- Cessió
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma
prèvia i expressa, la cessió. b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del
contracte c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que
resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si
tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar. d) Que
la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

24.- Proposta de composició de la mesa

Vocals:
Titulars

Suplents

El secretari

Jesús Otal Loscertales

Elsa Justes, Luz Tomillo* o Carla Garcia*

Monterde

Democràtica, Inmaculada Rodríguez (*)

La Cap de Foment de la Participació, Elisenda
Ortega

Democràtica, Joana Guijarro (*)

La gerent del Districte de Sant Andreu, Maria
Gas

Persona en qui delegui
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Esteve Caremés

de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat ,
Margarida Tossas

Educació, Ciència i Comunitat, Palmira Balagué

(*) Funcionàries interines, atès que en el moment d
departament altre personal funcionari amb prou coneixements sobre la matèria.
Actuarà com a secretari/ària de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.

25.- Proposta
Per tot això, proposa la contractació de serveis, per un pressupost total de
càrrec del pressupost anual de
2020, any 2021 i 2022.

IVA inclòs a

Signat:

Elisenda Ortega Robert
Cap de Departament Foment de la Participació
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