David Pros i Crusat, secretari de la Comissió Executiva del Consorci AOC

CERTIFICO
Que a la sessió de la Comissió Executiva del Consorci AOC del dia 9 de juny
de 2021 s'ha adoptat el següent acord:
Acord per a la contractació dels serveis de suport UX (experiència d’usuari)

Es preveu la necessitat de contractar la prestació de serveis de suport per a la
millora de l’experiència d’usuari (UX) per a serveis actuals o projectes del
Consorci AOC, al llarg de les diferents fases del procés de disseny, que
poden anar des de l’estratègia, recerca i anàlisi, al disseny, prototipatge,
validació o llançament i escolta d’aquests serveis. Millorant la UX, el Consorci
AOC espera millorar la qualitat (eficàcia, eficiència i facilitat d’ús) dels serveis,
satisfacció dels usuaris, i una reducció d’incidències, consultes i queixes.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, així com l’article 8 de la Llei 26/2010 del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i l’article 14.2 m) dels Estatuts del Consorci AOC aprovat per Acord
GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de
determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 6839) s’acorda:
Primer.- Iniciar els tràmits per a la contractació del Servei suport UX, amb un
pressupost de licitació màxim de 95.000€ (IVA exclòs) amb 4 possibles
pròrrogues i sense possibles modificacions.
Segon.- Autoritzar la despesa amb abast pluriennal amb el detall adjunt:
• Any 2021: 15.000€
• Any 2022: 80.000€
Tercer.- L’autorització de la despesa amb abast pluriennal així com l’aprovació
de l’expedient de contractació queda subjecte a l’efectiva reserva de crèdit.
Quart.- Un cop aprovat l’expedient de contractació caldrà comunicar-ho a la
Comissió Executiva.
Cinquè.- Delegar a la direcció gerent del Consorci AOC la competència per a
la tramitació de l’expedient de contractació que, d’acord amb l’article 28, 116 i

concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic inclou: la tramitació del
procediment de licitació, l’adjudicació i posterior formalització del contracte,
així com les eventuals modificacions, pròrrogues i penalitzacions que es
puguin produir, amb plena subjecció al que en cada moment estableixin les
disposicions legals vigents en matèria de contractació administrativa.
Sisè.- Publicar aquest acord al DOGC.
I, per a que així consti, als efectes oportuns i sens perjudici de l’aprovació
ulterior de l’acta previst a l’article 20.3 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
signo aquest certificat.

