RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC PER
L’HOMOLOGACIÓ DEL SERVEI D’EXPERTS DOCENTS PER
IMPARTIR LA FORMACIÓ COMPLEMENTARIA DELS
DIFERENTS CURSOS SUBVENCIONATS PEL SOC (EXPEDIENT
1/2021).
Vist que GRAMEIMPULS, SA va adjudicar, en data 6 d’abril de 2021, l’acord
marc per l'homologació del servei d’experts docents per impartir formació
ocupacional subvencionats pel SOC inclosos en l’acord marc per la formació de
complementària (expedient 1/2021), resultant homologats diversos experts
docents pels lots 1, 2, 3, 4 i 5.
Vist que d’acord amb la clàusula 21.3 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix la contractació derivada de l’Acord marc esmentat, es va
demanar oferta per la licitació del LOT 2 "Prevenció de riscos laborals (30 hores)
i Mòdul d’inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (10
hores)”. ELES0108 MUNTATGE I MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES
DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS; a les següents expertes docents
homologades:
-

MÓNICA CHAMORRO AIRA
SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
NÚRIA GOU SOL

Vist que les expertes docents MÒNICA CHAMORRO AIRA I NÚRIA GOU SOL
han informat sobre el seu desistiment a presentar oferta en aquesta contractació,
presentant oferta l’experta docent SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Vist que l’oferta rebuda per part de l’expert docent SÒNIA JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ en aquest lot, d’acord amb l’acord d’homologació i amb els criteris
establerts al Plec de clàusules administratives particulars, ha resultat ser l’oferta
amb millor relació qualitat-preu.
Per tot això, el Gerent de GRAMEIMPULS, SA, resol:
PRIMER.- Adjudicar el contracte derivat LOT 2 Experts docents en Formació
Complementària "Prevenció de riscos laborals (30 hores) i Mòdul d'inserció
laboral, sensibilització mediambiental igualtat de gènere" (10 hores) ELES0108
MUNTATGE
I
MANTENIMENT
D’INFRAESTRUCTURES
DE
TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS; de l’acord marc exp. 1/2021, a l’experta
docent SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, amb NIF núm. 47793570F, per l’import
de MIL CENT EUROS (1.100,00 €), a raó de 27,5 €/hora (40 hores), IVA exempt.

SEGON.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant i notificar als
licitadors.

Santa Coloma de Gramenet, a data de la signatura electrònica d’aquest
document.
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