BE/G2024 BE-2018-3333

D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Servei de Promoció
de l'Associacionisme i el Voluntariat

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : BE-2018-3333
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Serveis de generació, gestió i dinamització de continguts transversals
específics al web Xarxanet.org
Import €
Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Nº de lot
1
2
3
4
5
Nº
lot
1

de

Import total €

426.465,00
85.293,00
17.911,53
103.204,53
Des de l’1 de gener, o des de la data de signatura del
contracte (si aquesta fos posterior), fins el 31 de desembre
de 2019.

Descripció
Servei per la
Servei per la
Servei per la
Servei per la
Servei per la

Anualitats

IVA €

generació
generació
generació
generació
generació

Import base €

i
i
i
i
i

gestió
gestió
gestió
gestió
gestió

treball en xarxa
en matèria comunitària
en matèria de treball on-line i noves tecn
en matèria d'educació en el lleure
en matèria de voluntariat universitària

IVA € U.orgànica

Posició pressupostària

2019

18.954,00

3.980,34 BE12

D/227008900/323B/0000

2

2019

18.954,00

3.980,34 BE12

D/227008900/323B/0000

3

2019

18.954,00

3.980,34 BE12

D/227008900/323B/0000

4

2019

18.954,00

3.980,34 BE12

D/227008900/323B/0000

5

2019

9.477,00

1.990,17 BE12

D/227008900/323B/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contracte de serveis de 10.04.2019.
Vista la proposta justificativa de no procedència de la revisió de preus.
D’acord amb el que estableix l’article 117 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.
Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per l'article
45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de generació, gestió i dinamització
de continguts transversals específics al web Xarxanet.org i la despesa per un import
total de 103.204,53 € (85.293,00 € del contracte i 17.911,53 € d’IVA).
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2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
Per delegació,

Francesc Iglesies i Riumalló
Secretari d’Afers Socials i Famílies
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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