ÒRGAN: JUNTA DE GOVERN LOCAL
TIPUS SESSIÓ: ORDINÀRIA
DATA: 22 de març de 2019
UNITAT: Integració i convivència
EXPEDIENT: 2018F035000018

<<En data 8 de febrer de 2019, la Junta de Govern Local va acordar, entre d’altres,
aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que
regeixen el procediment de contractació del servei de mediació i monitoratge pel
programa «Juguem?». Així mateix, va convocar-ne la tramitació per procediment obert
simplificat i de forma ordinària, amb una durada del contracte d’1 any i possibilitat de
pròrroga d’1 any més i una base de licitació de 38.175,84€, més una quota d’IVA
(21%) de 8.016,92€, fent un total de 46.192,76€.
Durant el termini atorgat per a la presentació de propostes, es va presentar un únic
licitador, Fundación Atenea grupo GID, amb una oferta tècnica i econòmica vàlida.
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’acta emesa en data 11 de març de 2019, va
acceptar la valoració tècnica de l'única proposta presentada, en va puntuar l'oferta
econòmica i va proposar l'adjudicació del contracte a Fundación Atenea grupo GID.
Vist que Fundación Atenea grupo GID, mitjançant registre d’entrada E2019004087, ha
aportat la documentació requerida per a la formalització del contracte.>>
La Junta de Govern Local acorda:
<<Primer.- DECLARAR la validesa de l'acte licitatori i ADJUDICAR el contracte del
servei de mediació i monitoratge pel programa «Juguem?» a Fundación Atenea grupo
GID, amb CIF G84392810, domiciliada a Madrid, al carrer Antonia Lancha número 50,
per un període de 1 any i un import anual de 37.036,56€ (exempts d'IVA). La data
d'inici de la prestació del servei serà l’1 d’abril de 2019.
Segon.- DISPOSAR els imports per a les anualitats que s'indiquen a continuació, a
favor de Fundación Atenea grupo GID, amb CIF G84392810, en concepte
d’adjudicació del contracte del servei de mediació i monitoratge del programa
«Juguem?»:
EXERCIC
I

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ
FUNCIONAL

DENOMINACIÓ ECONÒMICA

IMPORT
(EXEMPT IVA)

2019

14.32702.22799 Projecte Juguem

Treballs realitzats per altres empreses

27.777,42 €

2020

14.32702.22799 Projecte Juguem

Treballs realitzats per altres empreses

9.259,14 €

Tercer.- ALLIBERAR la quantitat de 9.156,20€ corresponent a l’import no adjudicat
del servei de mediació i monitoratge pel programa «Juguem?», de l’aplicació
pressupostària 14.32702.22799.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i CONVOCAR-LA a la
signatura electrònica del contracte, que s'ha de formalitzar en el termini de 5 dies
hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació.
Cinquè.- PUBLICAR l'acord al perfil del contractant de l'Ajuntament, www.salt.cat.>>
Resultat: Aprovat per unanimitat dels membres presents
Certificat amb signatura electrònica.

