DECRET D’ALCALDIA
Expedient: 3886/2021
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis d’intervenció en espais públics per treballar la

convivència ciutadana a Abrera.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2021-1381 adoptat Data: 06/08/2021, es va aprovar
l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques del contracte de serveis d’intervenció en espais públics per
treballar la convivència ciutadana a Abrera, amb un valor estimat de contracte de
58.190,28 €.

A la Mesa de Contractació de data 10/09/2021, es va donar compte de les valoracions
i es va procedir a l’obertura del Sobre B.
S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0035 de data 14/09/2021, subscrit per la
coordinadora d’Àrea d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, de valoració de les
proposicions presentades de conformitat amb els criteris d’adjudicació, del que resulta
la valoració final següent:
Licitador

Oferta €
IVA exclòs

Punts
oferta

Punts
millores

Punts
projecte

Punts
totals

Espai Coneix SCCL

28.887,14 €

51,79

20

21,5

93,29

EsMediació, Associació per a
la
Gestió
Integral
de
Conflictes

27.201,65 €

55

17,14

20

92,24

Drecera SCCL

28.505,00 €

52,48

15,5

16

83,98

La Mesa de Contractació de data 14/09/2021 fa seus els informes tècnics de valoració
de les proposicions, classifica els licitadors i proposa a l’òrgan de contractació
adjudicar el contracte al licitador primer classificat, Espai Coneix SCCL, amb una
puntuació de 93,29 punts.
En la mateixa data, l’òrgan de contractació va realitzar el requeriment de documentació
i garantia corresponent a l’esmentat contracte al licitador classificat en primer lloc, qui
ha aportat la documentació requerida i ha constituït en efectiu, en data 17/09/2021, la
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S’ha emès informe tècnic núm. 2021-0034 de data 09/09/2021, subscrit per la
coordinadora d’Àrea d’Acció Social i Família, Cultural i de Lleure, de valoració dels
projectes tècnics de conformitat amb els criteris d’adjudicació del contracte sotmesos a
judici de valor.

DECRET

A la Mesa de Contractació de data 31/08/2021, es va procedir a l’obertura telemàtica
del Sobre A i es van admetre els licitadors presentats i, seguidament, es va procedir a
l’obertura dels projectes tècnics.

Número: 2021-1586 Data: 20/09/2021

En data 10/08/2021 es va publicar al Perfil de contractant de l’Ajuntament la
convocatòria de la licitació per procediment obert simplificat, atorgant un termini de
quinze dies per a la presentació de les corresponents proposicions.

garantia definitiva a la Tresoreria municipal per un import de 1.444,36 €, corresponent
al 5% de 31.775,85 € IVA exclòs.
El licitador Espai Coneix SCCL, ha acreditat que es troba inscrit en el Registre
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), trobant-se aquesta
societat degudament constituïda, gaudint el representant de poders suficients i no
trobant-se incursa en prohibició de contractar.

RESOLC

DECRET

Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis d’intervenció en espais públics
per treballar la convivència ciutadana a Abrera, a la proposició amb la millor relació
qualitat-preu, d’acord amb les dades següents:
Adjudicatari: Espai Coneix, SCCL NIF: F67013565
Preu: Net: 28.887,14 €, IVA 10%: 2.888,71 €, total: 31.775,85
Durada: 1 any. Pròrroga: 1 any. Inici: 01/10/2021
Millores:
- 2 tallers en dies laborables
- 2 activitats en caps de setmana
- 78 hores anuals addicionals de serveis.
Segon. Declarar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tercer. Disposar la despesa pluriennal de 31.775,85 €, IVA inclòs, i reajustar les
operacions pressupostàries aprovades inicialment per adequar-les a la data d’inici real
dels efectes del contracte, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Any
2021
2022

Període
D’octubre a desembre
De gener a setembre

Orgànica

Programa

442
442

3270
3270

Econòmic
a
22799
22799

Import €
7.943,96
23.831,89

Quart. Consignar crèdit adequat i suficient al pressupost per a l’exercici de 2022, als
efectes de garantir l’eficàcia del present contracte administratiu.
Cinquè. Nomenar la Sra. Sílvia Ros Duran, coordinadora d’Àrea d’Acció Social i
Família, Cultural i de Lleure, com a responsable del contracte.
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La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei,

Número: 2021-1586 Data: 20/09/2021

Vist el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, en quant a l’adjudicació del contracte, així com la resta de disposicions
vigents en matèria de contractació.

Sisè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i citar-lo per formalitzar el contracte
mitjançant atorgament de document administratiu, de la qual cosa en donarà fe la
Secretaria de la corporació, en el termini màxim quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la recepció de la notificació.
Setè. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors i publicar-la al Perfil de
contractant.
Vuitè. Comunicar la present resolució al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Novè. Donar compte a la Intervenció Municipal i al Servei d’Acció Social i Família.

Jesús Naharro Rodríguez

César Romero García
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Número: 2021-1586 Data: 20/09/2021

El secretari,
En dono fe (art. 3.2 RD 128/2018)
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L’alcalde,

DECRET

Així ho resol i signa l’alcalde. Abrera, a data de la signatura electrònica.

