DEC 79/2018

DECRET DE PRESIDÈNCIA
El passat 20 de juliol es va realitzar proposta d'adjudicació de l'acció “Assistència
tècnica per al foment de la cooperació territorial per al desenvolupament de la Terra
Alta”, en favor de l'empresa Development People, SL, única presentada, i que ha
obtingut la següent puntuació a la licitació realitzada, d'acord amb els Plecs aprovats i
l'oferta presentada:
Criteris de valoració
A) Adequació de la qualitat tècnica
B) Proposta equip de professionals
C) Valoració experiència
Total punts

EMPRESES LICITADORES
Development People, SL

Punts (45)
21.08
4.29
14
39.37

PUNTS
55

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
- Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que 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 (LCSP).
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD
817/2009).
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
- Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre EMO/287/2015, de 25
de setembre, que conté les bases reguladores del Projecte “Treball a les 7
comarques”.
No existint previsió de celebració de Junta de Govern, òrgan de contractació
competent per l’adopció del present acord, vista la Disposició Addicional segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.

En virtut del que disposa l’article 13.2 del Text refós de la Llei 6/1987, de 4 d’abril,
sobre l’Organització Comarcal de Catalunya,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte del servei "Assistència tècnica per al foment de la
cooperació territorial per al desenvolupament de la Terra Alta”, en favor de l'empresa
Development People, SL, amb NIF B-66159823 per import total de 16.400,00€, acció
exempta d'IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats, així com a la seva oferta.
Segon. Requerir a l’empresa Development People,SL perquè, en el termini màxim de
deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha
constituït la garantia definitiva per un import de 5% del preu base de l'adjudicació
(16.400,00€), acrediti disposar de la capacitat suficient per contractar amb
l'administració i aporti la documentació relacionada als Plecs administratius que no
hagi estat presentada amb anterioritat.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb
les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Sisè.- Facultar l'Il·lm. Sr. President, Carles Luz i Muñoz, tan amplament com en dret
sigui necessari per a l'execució del present acord.
Gandesa, 25 de juliol de 2018
El President,

Davant meu,
La Secretària,

Carles Luz i Muñoz

M. Teresa Casanova i Gurrera

