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La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 11/03/2022, va aprovar la proposta
que es transcriu íntegrament:
Atesa la necessitat de contractar el servei de desenvolupament i execució del
“Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema comercial” d’Esplugues de
Llobregat, en els termes previstos en l’informe de necessitat i d’idoneïtat i de la
memòria justificativa emesa per la Directora del Servei d’Economia i Treball
d’aquest Ajuntament, amb la descripció tècnica realitzada pels mateixos serveis
tècnics als plecs de condicions tècniques.
En funció del què disposen els articles 16, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), sobre
disposicions comunes dels contractes, pel que fa referència a la naturalesa del
contracte, i tot en relació amb l'article 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels
articles 122 i 124 de la LCSP, sobre plecs de clàusules particulars, on es fa
preceptiva l'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions
tècniques i econòmiques que han de regir en el contracte.
Atès que l’objecte contractual d’aquesta licitació està finançat amb fons del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, a més de les normes generals sobre
contractació pública, es tindran també en compte els principis de gestió específics
del Pla, relacionats en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, així com el que sigui d’aplicació del Reial Decret-llei
36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven les mesures urgents per a la
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
Vist l'informe dels Serveis Jurídics, i la fiscalització prèvia per part de la Intervenció
municipal.
S’acorda:
Primer.- Aprovar la necessitat i idoneïtat d’iniciar l’expedient de contractació del
contracte de servei de desenvolupament i execució del “Programa de suport a la
digitalització de l’ecosistema comercial” d’Esplugues de Llobregat, de conformitat
amb el previst a l’informe de memòria justificativa emès per la Directora del Servei
d’Economia i Treball d’aquest Ajuntament.
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Segon.- Aprovar la tramitació urgent de l’expedient, d’acord amb l’article 50 del
Reial Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven les mesures
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència, que estableix que els contractes
finançats amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència els podrà ser d’aplicació la tramitació prevista en l’article 119 de la
LCSP, i segons la justificació indicada a l’informe de necessitat.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i
tramitació urgent, no subjecte a regulació harmonitzada i aprovar els plecs de
condicions econòmiques administratives i tècniques, relatius al contracte de
servei de desenvolupament i execució del “Programa de suport a la digitalització
de l’ecosistema comercial” d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost de
licitació màxim total, com a despesa màxima, de 146.204,13€ (IVA exclòs), més
30.702,87€ en concepte de 21% d’IVA, fent un import total de 176.907,00€ (IVA
inclòs) amb una vigència màxima fins el 31 de desembre de 2022, amb el
següent desglossament per preu unitari:

Hores
Preu hora
estimades de
base licitació
servei
3.351 h

43,63 €/h

Preu base
licitació
sense IVA

IVA (21%)

Import Total
(IVA inclòs)

146.204,13€

30.702,87€

176.907,00€

Quart.- Aprovar l’autorització de la despesa derivada d’aquesta contractació, la
qual es farà efectiva per un import màxim de 176.907,00 € (IVA inclòs), imputable
al pressupost municipal vigent corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2022, a
càrrec de la partida pressupostària 14-43001-22699 PROJECTES DE
DIGITALITZACIÓ COMERÇ.
Cinquè.- Convocar la licitació, d'acord amb el què estableixen els articles 135, 136
i 156 de la LCSP, publicant el corresponent anunci de licitació al perfil del
contractant de la pàgina web municipal.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP a les següents persones:


Sra. Laura Laveda Alba, Directora del Servei d’Economia i Treball

