Data de la sessió: 15/05/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N805/U224-2019-000002
Descripció
Aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com la convocatòria de la licitació
per a la contractació del servei de dinamització del Consell Local d 'Infància i
Adolescència de Sant Boi de Llobregat mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
Relació de fets i fonaments jurídics
FETS:
En data 8 d'abril de 2019 s'emet informe de preparació de l'expedient per la cap de la
unitat d'Infància, Adolescència i Família on es justifica la necessitat i idoneïtat del
contracte així com de la insuficiència de mitjans propis per a la realització de l'objecte
del contracte.
En data 8 d'abril de 2019 la unitat d'Infància, Adolescència i Família ha elaborat el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació , i ha estat revisat pel
departament de Contractació i Compres.
En data 16 d'abril de 2019 la unitat d'Infància, Adolescència i Família ha elaborat el plec
de prescripcions tècniques que defineix les prestacions objecte d'aquest contracte.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 03/05/2019;
FONAMENTS JURÍDICS:
Article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP), sobre el contingut de l'expedient de contractació.
Article 117 de la LCSP, sobre l'aprovació de l’expedient de contractació.
Article 122 de la LCSP, sobre el plec de clàusules administratives particulars .
Article 124 de la LCSP, sobre el plec de prescripcions tècniques particulars.
Articles 156 a 158 de la LCSP, sobre el procediment obert.
Article 135 de la LCSP, sobre la publicació de l'anunci de licitació.
Article 63.3 de la LCSP, sobre la informació que ha de publicar-se al perfil de
contractant.
Disposició addicional segona de la LCSP, sobre les competències en matèria de
contractació en les entitats locals.
Disposició addicional tercera de la LCSP, sobre les normes específiques de contractació
pública en les entitats locals.

En cas de despesa plurianual: 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.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre
delegació de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporació municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER: Aprovar l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques per a la contractació del servei de dinamització del Consell Local
d'Infància i Adolescència de Sant Boi de Llobregat, que es durà a terme mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
SEGON: Convocar la licitació per a la contractació del servei de dinamització del Consell
Local d'Infància i Adolescència de Sant Boi de Llobregat, mitjançant procediment obert,
amb subjecció als plecs abans aprovats. El termini per a la presentació de les
proposicions serà de 15 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de
publicació de l'anunci de licitació del contracte al perfil de contractant, per tal que els
possibles interessats hi concorrin.
TERCER: Autoritzar la despesa plurianual, per l'import màxim de setze mil vint-i-cinc
euros amb vint-i-quatre cèntims (16.025,24 euros), dels quals tretze mil dos-cents
quaranta-quatre euros (13.244 euros) són la base i dos mil set-cents vuitanta-un euros
amb vint-i-quatre cèntims (2.781,24 euros) són l'IVA.
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules
administratives particulars a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries :
- Exercici 2019
982 23207 22639 "Activitats per participació infants i adolescents" per un import de
5.098,94 € (IVA inclòs).
982 23207 22649 "Pretallers" per un import de 5.098,94 € (IVA inclòs).
- Exercici 2020
982 23207 22639 "Activitats per participació infants i adolescents", o aplicació que es
designi segons l'aplicació del pressupost municipal, per un import de 5.827,36 € (IVA
inclòs).
Aquest caràcter plurianual s'estableix d'acord amb l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Les obligacions econòmiques derivades de l’adjudicació dels contractes s’imputaran a les
aplicacions pressupostàries que es consignin al pressupost de l'exercici 2020, i per tant,
l’aprovació d’aquest acord resta condicionada a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici corresponent.
QUART: Publicar l'anunci de licitació, els plecs, els informes justificatius de la necessitat,
l’informe d’insuficiència de mitjans i el present document a la web municipal -perfil de
contractant.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma
expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
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