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Núm. Expedient 2021 / 5507
Títol: Aprovar l’expedient de contractació d’un equip de formadors de cursos de
formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de les biblioteques de
la demarcació de Girona
UACG: Biblioteques / 019
Data: 02/09/2021
JTS/mb

DECRET

Expedient de contractació:
1. Decret d’inici aprovat el 02/06/21 i publicat al Perfil del contractant el mateix dia.
2. Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació del servei.
3. Informe proposta de la contractació emès per la cap de Biblioteques de data
09/06/21.
4. Document comptable RC núm. 220219000300 d’import 27.000,00 € (any 2022) i
RC núm. 220219000301 d’import 2.700,00 € (10 % addicional any 2022).
5. Document comptable “A” núm. 920219000483 d’import 27.000,00 € (any 2022) i
“A” núm. 920219000484 d’import 2.700,00 € (10 % addicional any 2022).
6. Informe jurídic i de Secretaria en relació als Plecs
Vist l’informe emès per la cap de Biblioteques de data 9 de juny de 2021, en relació a
la insuficiència de mitjans i que diu que:

“Aquest Servei no disposa del personal necessari per poder dur a terme el servei que
es vol licitar. Per aquest motiu es necessari iniciar un procediment de contractació per
tal que alguna empresa especialitzada pugui assumir aquest servei.”

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic atribueix a la Presidència,
RESOLC

Primer. Aprovar el Plec de Condicions Tècniques que han de regir la contractació d’un
equip de formadors cursos de formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris
de les biblioteques de la demarcació de Girona i que resta incorporat a l’expedient.
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Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte i que resten incorporades a l’expedient.
Tercer. Aprovar l’expedient de “contractació d’un equip de formadors cursos de
formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de les biblioteques de la
demarcació de Girona”, integrat pels documents que consten relacionats en la part
expositiva d’aquesta resolució.

Quart. Autoritzar la despesa següent:



27.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301/3321/22606 (Any
2022)
2.700,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301/3321/22606 (10% Any
2022)

Contractació anticipada del servei a l’empara del que preveu l’article 117.2 de la LCSP.
El contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament per l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa de
les obligacions que se’n derivin.

Cinquè. Declarar obert el procediment d’adjudicació de la contractació d’un equip de
formadors cursos de formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de les
biblioteques de la demarcació de Girona, estant comprès l’objecte de la contractació
en els supòsits definits en l’Art. 17 de la LCSP, tramitació que tindrà caràcter ordinari i
amb procediment obert, d’acord amb el que preveu l’art. 156, 157 i 158 de la LCSP.

Sisè. Regirà aquest contracte el Plec de prescripcions tècniques i les condicions
econòmiques administratives particulars; i en tot el que no hi estigui previst regirà
també la LCSP, així com el Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions públiques en tot el que no s’hi oposi, i la resta de normativa legal
aplicable.
Setè. Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de la Diputació de Girona,
d’acord amb l’article 117 de la LCSP.
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