GO/G2024 GO-2019-20012
Resolució d'inici de l'expedient per tramitació ordinària GO-2019-20012
Unitat Promotora : Direcció General de
Societat Digital

D. POLITIQUES DIGITALS I ADM.PUB.

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : GO-2019-20012
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Suport impuls noves solucions tecnologia dron en Generalitat Catalunya

Valor estimat del
contracte (sense IVA)
:
Pressupost licitació :
Termini d’execució
fins a :
Nº
lot
1
2
3

Descripció
Lot1
Lot2
Lot3

Import base €
82.680,00

IVA €

Import total €

82.680,00

17.362,80

100.042,80

006 Mes/os

Import
base €
40.950,00
13.680,00
28.050,00

IVA € Import total
€
8.599,50
49.549,50
2.872,80
16.552,80
5.890,50
33.940,50

Valor
estimat €
40.950,00
13.680,00
28.050,00

Termini
execució
6 mesos
6 mesos
6 mesos

Antecedents
1. Vist l’informe justificatiu, emès per la directora general de Societat Digital emès en
data 9 d’abril de 2019, sobre la necessitat de contractar el servei de suport per a
l’impuls de noves solucions amb tecnologia dron en els departaments i organismes de
la Generalitat de Catalunya, pel període comprés entre la formalització del contracte i
el 31 de desembre de 2019, d’acord amb els següents lots:
- Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent
tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons el
requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya.
- Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a l’administració
dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
- Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en la
identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron.
2. Atès que la contractació esmentada en el paràgraf anterior està justificada degut a
la insuficiència de mitjans de què disposa el Departament, la falta d’adequació, així
com la no conveniència d’ampliació dels mitjans personals i materials amb què compta
per complir les necessitats que es tracta de satisfer a través del present expedient de
contractació.
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Fonaments jurídics

D. POLITIQUES DIGITALS I ADM.PUB.

1. D’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, pel que fa a l’inici de l’expedient de contractació.
2. D’acord amb el que disposen els articles 326.1, 326.4 i 326.6 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pel que fa a la constitució de la mesa de
contractació i al nomenament dels seus membres.
3. Fent ús de les facultats que em confereix l’apartat 5.1.a) de la Resolució
PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, mitjançant el qual es
delega en la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament les facultats
d’òrgan de contractació que la legislació vigent atribueix al conseller en els contractes
administratius i privats que subscrigui el Departament amb valor estimat inferior a
100.000 euros.
RESOLC
1. Iniciar l’expedient de contractació del servei de suport per a l’impuls de noves
solucions amb tecnologia dron en els departaments i organismes de la Generalitat de
Catalunya, pel període comprés entre la formalització del contracte i el 31 de
desembre de 2019, per un import total de 100.042,80 euros (82.680,00 euros preu del
contracte i 17.362,80 euros en concepte d’IVA 21%), d’acord amb la següent
distribució per lots:
- Lot 1: Access a instal·lacions i serveis per la realització de proves i test de diferent
tipologia que permetin avaluar el resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons el
requeriments de les diferents unitats de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 49.549,50 euros (40.950,00 euros preu de contracte i 8.599,50 euros en concepte
d’IVA 21%).
- Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves aplicacions a l’administració
dirigits a personal de l’administració de la Generalitat de Catalunya, per un import total
de 16.552,80 euros (13.680,00 euros preu del contracte i 2.872,80 euros en concepte
d’IVA 21%).
- Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la Generalitat i en la
identificació i definició de possibles escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron,
per un import de 33.940,50 euros (28.050,00 euros preu del contracte i 5.890,50 euros
en concepte d’IVA 21%).
El valor estimat total del contracte és 82.680,00 euros, d’acord amb la següent
distribució per lots:
-

Lot 1 : Valor estimat del contracte 40.950,00 euros
Lot 2: Valor estimat del contracte 13.680,00 euros
Lot 3: Valor estimat del contracte 28.050,00 euros
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La despesa màxima és de 100.042,80 euros, IVA inclòs (21%) i anirà a càrrec de les
partides pressupostàries que es relacionen i d’acord amb el següent desglossament:

D. POLITIQUES DIGITALS I ADM.PUB.

-

Lot 1: GO1003D/227001300/5320/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat
de Catalunya per a 2019. Import de 49.549,50 euros.
Lot 2: GO01D/226001100/1210/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat de
Catalunya per a 2019. Import de 16.552,80 euros.
Lot 3: GO1003D/227001300/5320/0000 del pressupost prorrogat de la Generalitat
de Catalunya per a 2019. Import de 33.940,50 euros.

2. Que s'elaborin els plecs administratius particulars per a contractar, mitjançant
procediment obert simplificat, el contracte esmentat.
3. Nomenar com a membres de la mesa de contractació per a aquesta licitació les
següents persones:
-

Presidenta: sub-director/a general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni.
Vocal: cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Vocal: tècnic/a de la Sub-direcció general de Gestió Econòmica, Contractació i
Patrimoni.
Vocal Assessoria Jurídica: responsable d’Avaluació i Tramitació de Normativa.
Vocal Intervenció Delegada: Interventor/a Delegat/da.
Secretària: responsable de Contractació del Servei de Contractació i Patrimoni.
President suplent: cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Secretària suplent: tècnic/a de la Sub-direcció general de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni.
Vocal suplent Assessoria Jurídica: responsable Jurídica de la Coordinació
d’Assumptes Sectorials.
Vocal suplent Intervenció Delegada: Supervisora de Comptabilitat i Control.

P.D. conseller del Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Resol. PDA/360/2019
de 14 de febrer (DOGC 7814 de 20/02/19)

Teresa Prohias i Ricart
Directora de Serveis
Departament de Polítiques Digitals
i Administració Pública
Barcelona, 10 d’abril de 2019
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