Mª José Arcos Rodríguez, directora del Servei de Formació i Ocupació del Centre de Promoció
Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de
la Ciutat, emet el següent:
I N F O R M E

Atesa la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament
de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, aprovada per
acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016.
Atesa la pauta 20a. de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis tècnics
responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques del contracte
no resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre criteris d’adjudicació o
condicions d’execució, o que difereixin dels percentatges o ponderacions que s’estableixen a la
Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de
Viladecans.
Atès que la pauta 20a. estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació haurà de
justificar-ho degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden aplicar-se
al supòsit concret i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.
Atès que l’objecte del present informe és la valoració de la inclusió de criteris socials en el
contracte administratiu de serveis d’accés a una plataforma online (actualitzada en darrera versió)

per a la gestió de la matriculació de l’alumnat i l’ús de llicències de continguts e-learning per a la
impartició de cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació dins del servei
Aula Oberta del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de
l’Ajuntament de Viladecans.

Atès que en aquest contracte no es considera convenient establir els criteris socials establerts a la
instrucció com a condició especial d’execució, i per tant, com a obligació pels contractistes, ja
que les característiques del contracte no comporta cap intervenció de mà d’obra. Per això, es
proposa que no sigui d’obligat compliment establir una condició especial d’execució per a la
contractació de persones en risc d’exclusió social, ni procedeix establir com a obligació la
subcontractació amb Centres Especials de Treball, Empreses d’inserció o entitats, no valorant-se
tampoc aquest aspecte en els criteris d’adjudicació del contracte.

En base a tot l’anterior, INFORMO:
PRIMER.- Que en el contracte administratiu de serveis d’accés a una plataforma online per a la
gestió de la matriculació de l’alumnat i l’ús de llicències de continguts e-learning per a la impartició
de cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació dins del servei Aula Oberta
del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de l’Ajuntament de
Viladecans, no resulta adequat incorporar les clàusules, criteris o condicions d’execució que
estableix la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable,
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016,
segons el descrit en els punts anteriors.
El que s’informa als efectes oportuns.
Viladecans, en la data de la signatura electrònica.

Mª José Arcos Rodríguez
Directora Servei Formació i Ocupació

