L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera ha adoptat resolució mitjançant el Decret núm.
2019-0775 del dia 17 de maig de 2019, el contingut del qual es transcriu literalment a
continuació:
“Expedient: 1859/2019
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis d’intervenció en espais públics per treballar la
convivència ciutadana.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0466, adoptat en data 29/03/2019, es van aprovar
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del
contracte administratiu de serveis d’intervenció en espais públics per treballar la
convivència ciutadana a Abrera, amb un pressupost base de licitació de 29.095,14 €,
IVA exclòs, i es va convocar licitació per procediment obert simplificat, amb publicació
al Perfil de contractant l’1/04/2019.
A la Mesa de Contractació de data 24/04/2019 es va procedir a l’obertura telemàtica
del Sobre A, es van admetre els licitadors presentats i es va sol·licitar informe de
valoració.
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0035 de data 02/05/2019, subscrit per la
coordinadora Àrea d’Acció social i família, cultural i de lleure, de valoració del projecte
tècnic del Sobre A, amb el resum següent:
Licitadors

Marc teòric
i objectius

Planificació
d’activitats

6

5

Coordinaci
ó amb
l’equip
6

4

7

6

Drecera, SCCL
EsMediació, Gestió Integral
de Conflictes

Avaluació
projecte

Total A

6

23,00

2,5

19,50

A la Mesa de Contractació de 03/05/2019 es va donar compte de l’informe tècnic es va
procedir a l’obertura telemàtica del Sobre B, oferta econòmica i millores, i es va
sol·licitar informe de valoració.
S’ha emès informe tècnic núm. 2019-0037 de data 08/05/2019, subscrit per la
coordinadora Àrea d’Acció social i família, cultural i de lleure, de valoració del Sobre B.
A la Mesa de Contractació de 09/05/2019 es va donar compte de l’informe tècnic i es
va efectuar proposta d’adjudicació del contracte de conformitat amb la classificació
següent:
Puntuaci
ó
sobre A

Licitadors
Drecera, SCCL
EsMediació,
Conflictes

Gestió

Integral

de

Puntuació
sobre B

Total

Classificació

23,00

29.092 € 64,14

87,14

1r

19,50

28.595 € 65,00

84,50

2n

En la mateixa data es va realitzar el requeriment de la garantia definitiva del contracte
al licitador classificat en primer lloc, qui la ha dipositat en efectiu en data 14/05/2019.
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NOTIFICACIÓ

Atès l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic,
així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.
La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, fent ús de la facultat d’avocació
prevista a l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis d’intervenció en espais públics
per treballar la convivència ciutadana a Abrera, a la proposició amb la millor relació
qualitat-preu, d’acord amb les dades següents:
Adjudicatari: Drecera, SCCL NIF: F08954059
Preu: 29.092 € IVA exempt.
Durada: 1 any. Pròrroga: 1 any. Millores:
- 4 tallers entre setmana
- 3 tallers de cap de setmana.
Segon. Disposar la despesa de 16.970,33 € (execució de juny a desembre), a càrrec
de l’aplicació pressupostària núm. 231/227992 del pressupost municipal vigent, la de
12.121,67 € a càrrec de 2020 i condicionar l’existència de crèdit adequat i suficient a
l’aprovació d’aquest pressupost.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i citar-lo per formalitzar el contracte
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la
Secretaria de la corporació, en el termini màxim quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la recepció de la notificació.

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció Municipal i al
Servei d’Acció Social.
Així ho resol i signa l’alcalde. Abrera, a data de la signatura electrònica.”
La qual cosa us notifico tot indicant-vos que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la
província de Barcelona, en el termini de DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la recepció de
la notificació corresponent.
Així mateix es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada en el termini d’UN MES a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació d’acord
amb allò establert en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Abrera, a data de la signatura electrònica.
El secretari,
Oscar Buxeres Soler
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Quart. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors i publicar-la al Perfil de
contractant acompanyada dels informes que la motiven.

