SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
D’OBRES
DE
REGULARITZACIÓ DE LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
FRIGORÍFIQUES I TÈRMIQUES DE DIFERENTS OFICINES DE TREBALL, DEL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
SOC-2019-20018
Fets
1. En data 7 de febrer de 2019, la cap del Servei de Contractació i Patrimoni
emetre informe exposant la necessitat de contractar les obres per a
regularització de la legalització de les instal·lacions frigorífiques i tèrmiques
diferents oficines de treball del SOC, per un valor estimat de 155.547,13 euros i
import de licitació de 188.212,03 euros (155.547,13 euros i 32.664,90 euros
concepte d’IVA).
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2. En data 20 de març, l’Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals va emetre
informe jurídic favorable.
3. En data 7 de maig, la Intervenció Delegada va emetre informe favorable de
fiscalització prèvia.
4. En data 8 de maig, la directora del SOC va aprovar l’expedient i es va obrir el
procediment d’adjudicació en la modalitat d’obert simplificat.
5. En data 6 de juny, es va celebrar Mesa de contractació per a l’obertura pública
de les proposicions valorables de forma automàtica, i seguidament, en sessió
privada i de conformitat amb l’article 159.4 LCSP, es va procedir a fer proposta
d’adjudicació, amb el resultat següent:

6. En la mateixa sessió, i a la llum de les puntuacions obtingudes, la Mesa va
revisar en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat –RELIcom efectivament l’empresa amb major puntuació reunia els requisits legals per a
resultar proposada com adjudicatària, raó per la qual se li va formular requeriment
de la documentació prèvia a l’adjudicació.
7. L’empresa va presentar tota la documentació en temps i forma i reuneix els
requisits per poder ser adjudicatària d’aquesta contractació.
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SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 150.3, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), l’òrgan de contractació adjudicarà el
contracte dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
2. D’acord amb l’article 159 de la LCSP que regula el procediment obert
simplificat.
3. Atès l’art. 27 l) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció del SOC actua
com a òrgan de contractació.
Per tant, resolc:
1. Adjudicar el contracte d’obres per a la regularització de la legalització de les
instal·lacions frigorífiques i tèrmiques de diferents oficines de treball del SOC a
l’empresa PLAN YOUR FUTURE, S.L. amb NIF B65710246 per un import de
108.568,26 € (cent-vuit mil cinc-cents seixanta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims), i
22.799,33 € (vint-i-dos mil set-cents noranta-nou euros amb trenta-tres cèntims)
en concepte d’IVA (import total IVA inclòs de 131.367,59 €), i un termini d’execució
de set mesos.
2. Declarar un termini de garantia, constituïda en la modalitat d’aval bancari, d’un
any d’ençà la recepció de les obres, d’acord amb els apartats L i R del Quadre de
Característiques del Contracte.
3. Publicar aquesta resolució d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini
màxim de 15 dies, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.
4. Notificar aquesta resolució als interessats.

Peu de recurs:
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada davant el secretari general del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
notificació de la present resolució.
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Mercè Garau i Blanes
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