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[FirmaDecreto]
Departament: CONTRACTACIÓ I COMPRES
Registre Llibre Resolucions
Assumpte: Aprovació de l'expedient i de la convocatòria20220001000965
per a l'adjudicació
del
31/03/2022
contracte de Servei del Programa d’acompanyament a l’estudi i de reforç educatiu i de
suport a la inclusió per alumnes de l’escola Roser Capdevila, i altres de caràcter
administratiu i complementari, cursos 2022-2023 i 2023-2024.
Interessat: AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Expedient: CCGE2022000068 X2022001764 CO2022010EDU

RESOLUCIÓ
Fets
El departament municipal d’Educació, Infància i Família promou la contractació del
Servei del Programa d’acompanyament a l’estudi i de reforç educatiu i de suport a la
inclusió per alumnes de l’escola Roser Capdevila, i altres de caràcter administratiu i
complementari, cursos 2022-2023 i 2023-2024, i ha tramés l’informe de motivació de la
necessitat de l’esmentada contractació en compliment del previst a l’art. 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l’autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí (https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Utilitzi el "Codi Segur de Verificació"
que apareix a la capçalera.

L’informe preveu un pressupost base de licitació de 69.228,83€ exempt d’IVA, amb
durada de dos cursos escolars, concretament de l’1 d’octubre de 2022 al 15 de juny de
2023 i d’1 d’octubre de 2023 a 15 de juny de 2024.
Adjunta el plec de prescripcions tècniques que defineix les característiques generals i
condicions tècniques del contracte, que s’ajusta al previst a l’art. 116 de la LCSP.
El departament de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives que
han de regir la licitació.
Consta a l’expedient la consignació pressupostària per import adequat i suficient per
fer front a la despesa del 2022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.3261-22799.
A l’expedient hi consta l’informe de la Cap de Contractació.
L’expedient ha estat fiscalitzat favorablement per la Intervenció general i hi consta el
seu informe.
És preceptiu l’informe del secretari, d’acord amb la Disposició Addicional tercera,
apartat 8, de la LCSP.
Fonaments de dret
I.

De conformitat amb el seu objecte aquest contracte es qualifica com a
contracte de serveis regulat per l’article 17 de la LCSP.

II. En quant a la seva naturalesa, l’article 25.1.a) de la LCSP estableix que els
contractes de serveis tenen naturalesa administrativa.
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III. Pel que fa a la seva regulació, i d’acord amb el que disposa l’article 19 i 22.1.c)
de la LCSP, aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
IV. L’article 28 de la LCSP pel que fa a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació i l’article 29 pel que fa a la durada dels
contractes.
V. És susceptible del recurs especial en matèria de contractació (art. 44 LCSP),
en tenir un valor estimat superior a 100.000 euros.
VI. L’article 63 LCSP pel que fa a la informació que cal publicar al perfil de
contractant.
VII. L’article 99 pel que fa a l’objecte del contracte i els articles 100 i següents de la
LCSP pel que fa al càlcul del preu, del pressupost base de licitació i del valor
estimat del contracte.
VIII. Els articles 116 i 117 de la LCSP, pel que fa al contingut i procediment
d’aprovació de l’expedient de contractació.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l’autenticitat del document a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí (https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/seu-electronica). Utilitzi el "Codi Segur de Verificació"
que apareix a la capçalera.

IX. D’acord amb els articles 124 i 122 LCSP, és procedent l’aprovació del Plec de
prescripcions tècniques particulars i del Plec de clàusules administratives
particulars, que hauran de regir l’adjudicació i posterior execució del
contracte.
X. És procedent la seva tramitació mitjançant procediment obert i ordinari amb
diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb l’art. 131 LCSP. Pel que fa al
termini de presentació de proposicions l’òrgan de contractació l’ha de fixar
atesa la complexitat del contracte (art. 136 LCSP) i com a mínim de quinze
dies naturals (art. 156.6 LCSP).
XI. La disposició addicional tercera de la LCSP pel que fa a l’informe de la
Secretària General.
XII. La disposició addicional segona de la LCSP i l’article 61 pel que fa a l’òrgan
competent.
Òrgan competent
Correspon a l’Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament la competència per adoptar
l’acord, segons preveu la disposició addicional segona de la LCSP, competència que
ha estat delegada al President de l’Àrea de Serveis a les Persones, mitjançant
Resolució núm. 2662 de data 11 d’octubre de 2021.
Per l’exposat,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la tramitació de l'expedient de contractació i disposar l'obertura del
procediment d'adjudicació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per
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contractar el Servei del Programa d’acompanyament a l’estudi i de reforç educatiu i de
suport a la inclusió per alumnes de l’escola Roser Capdevila, i altres de caràcter
administratiu i complementari, cursos 2022-2023 i 2023-2024, amb un pressupost base
de licitació de 69.228,83€, exempt d’IVA, amb una durada de dos cursos escolars,
concretament de l’1 d’octubre de 2022 al 15 de juny de 2023 i d’1 d’octubre de 2023 a
15 de juny de 2024.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que han de regir aquesta contractació.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima derivada de l’execució d’aquest contracte
d'acord amb el següent detall, subordinada en tot cas a l'existència de crèdit adequat i
suficient en cada un dels exercicis pressupostaris afectats:
Exercici

Partida pressupostària

Total despesa

2022

07.3261.22799

11.423,90€

2023

07.3261.22799

33.917,55€

2024

07.3261.22799

23.887,38€

Quart.- Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Sant Joan Despí atorgant un termini de 15 dies naturals per a la presentació de
proposicions, conforme estableix l’art. 135 de la LCSP.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als departaments municipals d'Intervenció, i
d’Educació, Infància i Família.

A la data de la signatura electrònica.
[Firma02-01]

[Firma04-01]

[Firma05-01]
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