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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 31 de gener de 2020, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha adoptat per unanimitat el
següent acord:
"Vista la necessitat de contractar els serveis de desenvolupament i desplegament
d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les indústries culturals i creatives
(ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc PECT ICC - FEDER 2014-2020,
de conformitat amb l'informe emès pel tècnic de Promoció Econòmica amb data 13
de gener del 2020, en el qual proposa el seu inici.
L'import màxim de despesa total és de 288.343 € (dos-cents vuitanta-vuit mil trescents quaranta-tres euros) . Aquest import es desglossa en 238.300€ (dos-cents
trenta- vuit mil tres-cents euros) de pressupost net més 50.043€ (cinquanta mil
quaranta-tres euros) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini per l'execució dels
treballs de 32 mesos.
Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat subjecte a
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 238.300 €.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de
la contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a
l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP).
Atès l'informe tècnic emès amb data 13 de gener del 2020, pel tècnic de Promoció
Econòmica, en el qual es proposa l'inici de l'expedient del contracte referit.
Atès que en la present licitació ens trobem davant d'un contracte de serveis d'acord
amb el previst a l'article 17 de la LCSP, que defineix com a contractes de serveis
aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat o dirigits a l'obtenció d'un resultat diferent a una
obra o subministrament, incloent aquells en que l'adjudicatari s'obliga a executar el
servei de forma successiva i per preu unitari. I concretament l'article 16 de la LCSP
que en el seu punt 3.b) determina que els contractes d'adquisició de programes
d'ordinador desenvolupats a mida, es consideraran contractes de serveis.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent
a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitació de l'expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116
i següents de la llei.
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor
estimat supera la xifra prevista a l'article 22.1.b de la LCSP modificada per l'Ordre
Ministerial HAC/1272/2019, de 16 de desembre, pel que es publiquen els límits dels
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diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en
vigor a partir de l'1 de gener de 2020, i que fixa els llindars a efectes d'aplicació dels
procediments de contractació establint-lo en el cas de contractes de serveis en
214.000 euros de valor estimat del contracte.

De conformitat amb l'article 28 i 116 de la LCSP.
De conformitat amb els articles 117 i 122 i 124 de la LCSP.
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia d'1 de juliol de 2019 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació de l'expedient de contractació, està
delegada a la Junta de Govern Local.
D'acord amb la facultat que la llei atorga a l'Alcaldia, i d'acord amb el que es preveu
en els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, i a l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les indústries
culturals i creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc PECT ICC FEDER 2014-2020, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116
de la LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d'un sistema TIC per a la coordinació del sector de les indústries
culturals i creatives (ICC) i la visualització de l'oferta cultural, en el marc PECT ICC FEDER 2014-2020.
L'import màxim de licitació es xifra en la quantitat de de 288.343 € (dos-cents
vuitanta-vuit mil tres-cents quaranta-tres euros) . Aquest import es desglossa en
238.300€ (dos-cents trenta- vuit mil tres-cents euros) de pressupost net més
50.043€ (cinquanta mil quaranta-tres euros) en concepte d'IVA calculat al tipus del
21%.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei abans esmentat, tal i
com determina l'article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a les següents partides pressupostàries:
Per l'any 2020, una despesa d'import 264.143 €, amb càrrec a les partides 2020
600 43382 22799 - PECT ICC OP2 ACT2 EINA TIC DE COORDINACIÓ SECTOR
TIC, 2020 600 43384 22799 - PECT ICC OP2 ACT 4 CREACIÓ I CAPTACIÓ DE
PÚBLICS EN ELS ÀMBITS CULTURAL, ARTÍSTIC I CREATIU, concretament:
170.610,00 euros amb càrrec a 2020 600 43382 22799
93.533,00 euros amb càrrec a 2020 600 43384 22799
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Per l'any 2021, una despesa d'import 12.100 €, amb càrrec a la partida 2021 500
33301 21200 - MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS
Per l'any 2022, una despesa d'import 12.100 €, amb càrrec a la partida 2022 500
33301 21200 - MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS
Pels anys 2021 i 2022, com sigui que es tracta d'una despesa de caràcter
plurianual, la seva aprovació queda condicionada a l'aprovació del pressupost.
L'actuació es troba confinançada en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER
de Catalunya a 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.
Dit cofinançament es troba publicat en el DOGC núm.7606 de 25 d'abril del 2018,
mitjançant la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, de concessió de subvencions
als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
(Ordre GAH/ 95/2016, de 26 d'abril), en la qual l'Ajuntament de Girona consta com a
entitat beneficiària del cofinançament FEDER en el marc PO FEDER de Catalunya
2014-2020.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de conformitat
amb els articles 116 i 117 de la LCSP que es tramitarà pel procediment obert per
concórrer les circumstàncies expressades als articles 131, 145 i 156 i següents de la
LCSP i procedir a la publicació de l'anunci de licitació, amb caràcter ordinari, en el
Perfil del Contractant, de conformitat amb l'article 135.1 de la LCSP, i al Diari Oficial
de la Unió Europea.
Sisè.- DELEGAR a l'Alcaldessa la competència per a aprovar tots els actes de tràmit
que s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici
fins a la seva definitiva finalització o resolució."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 31 de gener de 2020

APROVAT

