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Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Joventut

APROVAR EL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ
INICIADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DELS SERVEIS D'UNA
EMPRESA PER AL DISSENY I EXECUCIÓ D'UNA CAMPANYA DE PREVENCIÓ EN
RELACIÓ ALS USOS, ABUSOS I CONSUM DE LES PANTALLES I LES XARXES SOCIAL ,
ENTRE LES PERSONES JOVES

La Regidora de Govern de Joventut de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, en exercici de les facultats que per a l’administració executiva li
corresponen a aquesta Àrea pel Decret 7880/2021, de 27 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per a la licitació del contracte menor pels serveis d'una
empresa per al disseny i execució d'una campanya de prevenció en relació als usos,
abusos i consum de les pantalles i les xarxes social , entre les persones joves, dicta la
següent resolució:
Vist que les ofertes sol·licitades i les ofertes presentades dins el termini previst són les
següents:
Nom de l’empresa
1. Associació Educació per a l’Acció
Crítica - EdPAC
2. Mercedes Roure Serrano
3. Candela Acció Comunitaria i
Feminista SCCL

Preu ofertat, IVA
exclòs
9.265,00 euros

Altres elements de l’oferta
a valorar

No presentat
No presentat

Vist que els motius pels quals es proposa el desistiment de la licitació del contracte menor són:
Que el contracte NO ha estat adjudicat, ja que s’ha detectat d’ofici, a l’informe Justificatiu de
necessitats de data 7/12/21 apartat 5 pressupost del contracte, una errada en el percentatge
imputat al camp benefici industrial que supera el 6 per 100.
Vistos els articles 27 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny i el 131 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el reglament de la llei de contractes de les administracions públiques, els quals estableixen
que el percentatge a aplicar al benefici industrial correspon al 6 per 100 del pressupost
d’execució material del contracte.
Atès que aquesta imputació errònia comporta que variï l’import total del pressupost de la
licitació iniciada, errada no subsanable que comporta haver de tornar a iniciar la licitació del
contracte, amb les esmenes corresponents.
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La Regidora de Govern de Joventut de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut
i Esports, en exercici de les facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a
l'acord de 26 de juny de 2019 (BOP 05/07/2019),
RESOL:
Primer.- APROVAR el desistiment del procediment d’adjudicació de la licitació iniciada per a la
contractació d’un contracte menor de serveis, per al disseny i execució d'una campanya de
prevenció en relació als usos, abusos i consum de les pantalles i les xarxes socials, entre les
persones joves.
Segon.- ALLIBERAR l’import del document comptable RC per import de 11.721,70€ , amb
núm. OPD 210036783R, corresponent a l’aplicació pressupostària 02 3370 2279901, que
consta en l’expedient.
Tercer.- COMUNICAR els presents acords a la Regidoria de Joventut, a la Secció de Gestió
Econòmica i Administració Central, a l’Assessoria Jurídica, per al seu coneixement i als efectes
adients.
Quart.- COMUNICAR aquest acte administratiu a les persones interessades.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.

F_GRPFIRMA_CARRECS_ELECTES

N
2/2

