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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 d'octubre
de 2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
7 .- Licitació del contracte del servei de consultoria per al càlcul del Valor Social
Integrat de les empreses i entitats de l'economia social i cooperativa (exp.
24551/21).
La directora de Desenvolupament econòmic, en data 28 de setembre de 2021, ha emès
informe de necessitats i d’idoneïtat per promoure la contractació del servei de consultoria
per al càlcul del Valor Social Integrat (VSI) de les empreses i entitats de l’economia
social i cooperativa.
De conformitat amb l’informe jurídic am codi del document CON15I01ZY, que consta a
l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació relatiu al servei de consultoria per al càlcul del
Valor Social Integrat (VSI) de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa,
segons estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (LLCSP) mitjançant procediment obert simplificat, regulat a l’article 159 de
la LCSP, amb un pressupost màxim anual de 16.448,78 € IVA exclòs (19.903,02 €, 21%
d'IVA inclòs), que anirà a càrrec de la partida pressupostària (051) 2413 227993 i al centres
de cost: 502.220.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir l’ esmentada contractació, segons estableixen els articles 122
i 124 de la LCSP.
El termini del contracte serà de dos anys, comptats a partir de la formalització, amb
possibilitat de pròrrogues anuals, de forma expressa, per un màxim de dos anys més.
Tercer.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, al tècnic d’Economia
Social, qui supervisarà la seva execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions
necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la prestació.
Quart.- Anunciar la licitació al perfil del contractant per un període no inferior a quinze dies,
durant els quals els interessats podran presentar les seves proposicions, conforme estableix
l’art. 135 i 159 de la LLCSP.
Cinquè.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Ocupació i Economia
Social, Prevenció de Riscos Laboral i al responsable del contracte.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC

| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

JGL 38/25102021/ 1/1

