Ajuntament de la Pobla de Mafumet
DECRET
Exp. 58/2022. Aprovació plec de clàusules i simultània licitació contracte
serveis Educadors/es socials i integrador/a social per a l’execució del servei
d’intervenció socioeducativa itinerant a La Pobla de Mafumet.

El contracte no es divideix en lots, ja que la realització de forma independent de les
diverses prestacions que integren el servei és contrària a la seva pròpia naturalesa, a
l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
No es disposa de mitjans materials ni personals suficients per a cobrir les
necessitats que es pretenen satisfer, tal i com s’estableix a la Memòria justificativa de
14 de gener de 2022, per la qual cosa s’ha de recórrer a l’externalització de la
prestació, doncs es tracta d’exercir unes funcions específiques i concretes, que només
es poden prestar adequadament per professionals del sector social, atesa la
inexistència de personal municipal per al conjunt de prestacions a realitzar i a l’efecte
de poder gestionar adequadament i manera conjunta un grup molt nombrós d’usuaris
amb unes necessitats molt especifiques.
En aplicació de la Disposició Addicional Tercera apartat 4 LCSP i en ús de les
atribucions conferides per la Disposició addicional segona LCSP i de conformitat amb
allò disposat als arts. 63, 116, 117, 122, 124 i 135 de l’esmentat text legal,
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El contracte es licita per procediment obert, a l’empara de l’establert als arts. 131 i
156 LCSP, en virtut del qual qualsevol licitador interessat que reuneixi les condicions
de capacitat i solvència econòmica i tècnica previstes al plec de clàusules
administratives particulars pot participar, prenent en consideració més d’un criteri
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145.3.g) en relació a
l’article 146 LCSP.

DECRET

Consten a l’expedient l’informe jurídic núm. 8/2022, de 14 de gener, certificat de
consignació pressupostària núm. 15/2022 i informe de fiscalització limitada prèvia del
secretari-interventor núm. 16/2022, de data 18 i 19 de gener respectivament, així com
el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que
han de regir la licitació del referit contracte a l’empara de l’establert a l’article 122 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 (LCSP).

Número: 2022-0075 Data: 20/01/2022

Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 46/2022, de 14 de gener, es va incoar el
procediment d’adjudicació del contracte de serveis “Educadors/es socials i integrador/a
social per a l’execució del servei d’intervenció socioeducativa itinerant a La Pobla de
Mafumet” amb justificació de la seva necessitat.

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei “Educadors/es socials i
integrador/a social per a l’execució del servei d’intervenció socioeducativa itinerant a
La Pobla de Mafumet” amb un valor estimat de NORANTA-QUATRE MIL VUITCENTS – 94.800,00.- EUROS. (104.280 euros inclòs el 10% d’IVA).
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regirà el contracte de serveis esmentat.

DECRET
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Ho mana i signa el Sr. Alcalde i el Secretari–interventor certifica.

Número: 2022-0075 Data: 20/01/2022

Quart. Publicar la present resolució al perfil del contractant així com el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques i el corresponent anunci de
convocatòria de la licitació perquè en el termini contingut en el mateix es puguin
presentar les proposicions que s’estimin pertinents.

