Unitat:
Ref. Exp.:

Secretaria
46/2021/SQSCR

Adjudicació del contracte del servei de suport a la intervenció socioeducativa en medi
obert.

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant decret d’alcaldia núm. 202102290 de data 4 de juny de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació, de tramitació ordinària i procediment obert simplificat, per a
l’adjudicació del contracte del servei de suport a la intervenció socioeducativa en medi
obert.
En el termini per a la presentació de proposicions, que va finalitzar en data 23 de juny de
2021 a les 14h, va tenir entrada a la plataforma electrònica Vortal la següent proposició:
Referència de
l’oferta
1

PT1.RPL.2984686

Raó social

NIF

Data de presentació

TALLER D'ART,
CULTURA I CREACIÓ
(TACC)

G65643405

23/06/2021 11:55:03

Entre els dies 28 i 30 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura electrònica del sobre
núm. 1 per tots els membres de la Mesa de licitació, comprovant que l’entitat licitadora
havia presentat correctament la documentació administrativa (declaració responsable i
fitxa d’inscripció al RELI). Per tant, l’entitat es va considerar admesa a la licitació i es va
lliurar la proposta tècnica presentada als tècnics del Servei de Joventut per tal que
emetessin l’informe de valoració discrecional d’acord amb els criteris establerts a la
clàusula 28 del plec de clàusules administratives que regeix el contracte.
En data 9 de juliol de 2021 es va publicar al Perfil del Contractant l’informe tècnic de
valoració dels criteris subjectes a judici de valor, emès per la tècnica auxiliar de Joventut,
on es realitzava la valoració de la proposta tècnica presentada per l’Associació Taller
d’Art, Cultura i Creació (TACC). El resultat de la valoració va ser el següent:
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a)

TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació)
Puntuació
Apartat del projecte
obtinguda
Introducció/presentació/definició del projecte
1,5 punt

b)

Justificació del projecte

4 punts

c)

Objectius del projecte

4 punts

d)

Desenvolupament del programa

4 punts

e)

Mitjans tècnics, materials i humans per al
desenvolupament del programa
Paràmetres de l’avaluació del projecte

3 punts

f)

3 punts

Puntuació total valoració discrecional

19,5 punts

Entre els dies 12 i 13 de juliol de 2021 es va procedir a l’obertura electrònica del sobre
núm. 2 per tots els membres de la Mesa de licitació i es va efectuar la valoració dels
criteris quantificables de forma matemàtica, essent el resultat el següent:

1

Raó social

Millora
econòmica

Experiència
addicional

Formació
addicional

Puntuació total
valoració
matemàtica

Taller d’Art, Cultura i
Creació (TACC)

49,00

14,00

5,00

68,00

Per tant, la puntuació final de la licitació és la següent:

Raó social
1

Taller d’Art, Cultura i
Creació (TACC)

Puntuació
valoració
discrecional

Puntuació
valoració
matemàtica

Puntuació total

19,50

68,00

87,50

D’acord amb la puntuació assolida i la classificació de la proposició, la Mesa de licitació va
decidir elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor del següent licitador:
TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ
G65643405
Carrer Comte Güell, núm. 25-27, baixos 2
08028 Barcelona
Per un preu unitari de 18,00 € / hora. Atès que el nombre màxim d’hores estimades de
servei és de 915 hores anuals i que el contracte té una durada principal d’un any, el preu
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de contracte estimat és de 16.470,00 €. Aquesta activitat està exempta d’IVA d’acord amb
els articles 20.1.8 o 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost de Valor
Afegit.
D’acord amb la clàusula 32 del PCAP, el servei de contractació va requerir a l’Associació
TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ mitjançant comunicació electrònica per a que
presentés la documentació acreditativa definida a l’esmentada clàusula. L’entitat va donar
compliment al requeriment en temps i forma.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.

-

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'hisendes locals (TRLRHL).

-

Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

-

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

-

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, sobre els contractes del sector públic. (LCSP)

-

Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis i
subministrament, d’obres i a d’altres contractes administratius i als privats de la
Corporació, publicats al BOP núm. 172 de data 19 de juliol de 2002, en tot allò que
no contradiguin l’actual legislació en matèria de contractes.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Adjudicar, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, el contracte del servei de suport a la intervenció socioeducativa
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en medi obert, a l’Associació TALLER D’ART, CULTURA I CREACIÓ, amb NIF
G65643405, en els següents termes:
Per un preu unitari de 18,00 € / hora. Atès que el nombre màxim d’hores estimades de
servei és de 915 hores anuals i que el contracte té una durada principal d’un any, el preu
de contracte estimat és de 16.470,00 €. Aquesta activitat està exempta d’IVA d’acord amb
els articles 20.1.8 o 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost de Valor
Afegit.
Segon.- Establir que la durada del present contracte és d’un (1) any a comptar des de la
formalització del contracte o des de la data que es fixi en el document contractual. D’acord
amb el Plec de clàusules administratives particulars, es preveuen tres possibles
pròrrogues d’un (1) any cadascuna.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de dos mesos a la finalització de la durada del contracte.
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà
mitjançant document administratiu signat electrònicament amb certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica a través de la Plataforma Vortal dins el termini màxim
de quinze (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació
definitiva, d’acord amb l’article 153.3 de la LCSP.
Quart.- Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació, que es
descriuen a continuació:
Aplicació pressupostària: 2500/3370/2260901
Any
2021
2022
2023
2024
2025

Tipus
A/
A/_FUT
A/_FUT
A/_FUT
A/_FUT

Any

Tipus

2021

D

2022

D_FUT

2023

D_FUT

2024

D_FUT

2025

D_FUT

Número
12021000012661
12021000012663
12021000012668
12021000012670
12021000012678
Tercer
TALLER D'ART CULTURA I
CREACIO (TACC)
TALLER D'ART CULTURA I
CREACIO (TACC)
TALLER D'ART CULTURA I
CREACIO (TACC)
TALLER D'ART CULTURA I
CREACIO (TACC)
TALLER D'ART CULTURA I
CREACIO (TACC)

Import
4.209,00 €
5.673,00 €
5.673,00 €
5.673,00 €
1.464,00 €
Número

Import

12021000012659

6.862,50 €

12021000012664

16.470,00 €

12021000012666

16.470,00 €

12021000012671

16.470,00 €

12021000012677

9.607,50 €
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Cinquè.- Notificar la present resolució als interessats.
Sisè.- Publicar la present resolució al Perfil del contractant.
Ho disposo,

Dono fe,
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