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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 18 de Febrer
d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar, entre

Aprovació del plec de clàusules que ha de regir el procediment per a la contractació del
servei de gestió i desenvolupament dels projectes de de dinamització i mediació comunitària
als barris
L'Ajuntament de Valls ha de contractar el servei de gestió i desenvolupament dels projectes de de
dinamització i mediació comunitària als barris, per la qual cosa escau aprovar el plec de clàusules i
el seu procediment d'adjudicació.
El plec de clàusules ha estat objecte d'informe favorable per part de la secretaria.
Aquest contracte es classifica com un contracte administratiu de serveis, d'acord amb el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
Aquest contracte s'adjudicarà mitjançant procediment obert.
El pressupost d'adjudicació s'estableix en 40.464 euros, més 8.497,44 euros en concepte d'IVA
(Total: 48.961,44 euros). El valor estimat del contracte és de 89.020,8 euros.
El termini contractual s'estableix en 12 mesos.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les partides
pressupostàries 20305.23101.22699 i 20305.23300.22615, amb una previsió de les següents
anualitats:
2021 (9 mesos): 29.136 eur més 6.118,56 eur d’IVA. Total: 35.254,56 eur
Partida:
20305.23101.22699: 28.749,6 eur
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20305.23300.22615: 6.504,96 eur
2022 (3 mesos): 11.328 eur més 2.378,88 eur d’IVA. Total: 13.706,88 eur
Partida:
20305.23101.22699: 10.454,4
20305.23300.22615: 3.252,48
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, l'autorització d'aquestes
se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos de
l’Ajuntament de Valls.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan de
contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, vista la delegació a favor de la Junta de Govern
Local per Decret d'alcaldia 254/2019, de 9 de juliol i de conformitat amb els articles 21.1.s) i 21.3
de la LRBRL i 61 de la LCSP.
Per tot l'exposat la Junta de Govern Local adopta el següent acord:

Primer.- Declarar la necessitat de la contractació del servei de gestió i desenvolupament dels
projectes de de dinamització i mediació comunitària als barris
Segon.- Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de gestió i desenvolupament dels
projectes de de dinamització i mediació comunitària als barris, mitjançant procediment obert amb un
pressupost de 40.464 euros, més 8.497,44 euros en concepte d'IVA (Total: 48.961,44 euros),
imputable a la partida del pressupost municipal núm.20305.23101.22699 i 20305.23300.22615,
amb una previsió de les següents anualitats:
2021 (9 mesos): 29.136 eur més 6.118,56 eur d’IVA. Total: 35.254,56 eur
Partida:
20305.23101.22699: 28.749,6 eur
20305.23300.22615: 6.504,96 eur
2022 (3 mesos): 11.328 eur més 2.378,88 eur d’IVA. Total: 13.706,88 eur
Partida:
20305.23101.22699: 10.454,4
20305.23300.22615: 3.252,48
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Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques, així com l'obertura de la fase
de licitació per procediment obert, amb la publicació d'anuncis al perfil del contractant.

I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre de la Sra.
Alcaldessa i amb el seu vist i plau.
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