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CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 16 de Setembre
entre d'altres, el següent acord:

de 2021 es va adoptar,

Adjudicació del contracte de servei de gestió i desenvolupament dels projectes de
dinamització i mediació comunitària als barris
Vist l'expedient de contractació del servei de gestió i desenvolupament dels projectes de
dinamització i mediació comunitària als barris.
Pel que fa al Lot 1, vista l’acta de la mesa de contractació, reunida el dia 19 de juliol de 2021, en
què es va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del SERVEI DE GESTIÓ I
DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA ALS
BARRIS (LOT 1) a favor de l’Associació per la Recerca i l’Acció Social VINCLE, per un import de
22,04 euros/hora, més IVA i se’ls va requerir per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils,
presentessin la documentació acreditativa de la solvència i la garantia definitiva que es descriuen
al plec que regeix la contractació.
Pel que fa al Lot 2, vista l’acta de la mesa de contractació, reunida el dia 5 d’agost de 2021, en
què es va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del SERVEI DE GESTIÓ I
DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA ALS
BARRIS (LOT 2) a favor de l’empresa Espai Coneix, SCCL , per un import de 22,00 euros/hora,
més IVA (gestió del servei), i 15,00 euros/hora, més IVA (gestió del monitoratge) i se’ls va requerir
per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils, presentessin la documentació acreditativa de la
solvència i la garantia definitiva que es descriuen al plec que regeix la contractació.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vist que els licitadors compleixen els requisits necessaris per ser adjudicataris i han aportat la
documentació requerida.
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Vist que la tramitació d’aquesta licitació ha sofert una demora inicialment no prevista, caldrà
modificar la previsió d’anualitats.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei de contractes del sector públic.
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D'acord amb l'apartat 2 de la Disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector
públic, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia. Tanmateix, existeix
delegació a favor de la Junta de Govern Local i de conformitat amb la LRBRL i la Llei de
contractes del sector públic.
Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- Modificar la previsió d’anualitats inicialment prevista per la següent:
2021 (4 mesos)
2022 ( 8 mesos)
SEGON.- Excloure a l’empresa Combinats ScoopC de la licitació del LOT 2, per no presentar la
memòria del servei corresponent d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
TERCER.- Adjudicar el contracte del servei de gestió i desenvolupament dels projectes de de
dinamització i mediació comunitària als barris, a favor de:
- LOT 1: Associació per la Recerca i l’Acció Social VINCLE, per un import de 22,04 euros/hora,
exempt d’IVA, amb càrrec a la partida del pressupost municipal 20305.23101.22699 i amb una
previsió de les següents anualitats:
2021 (4 mesos): 10.579,02 eur
2022 ( 8 mesos): 19.174,80 eur
- LOT 2: Espai Coneix, SCCL, per un import de 22,00 euros/hora, més 4,62 eur d’ IVA (Total: 26,62
eur) pel que fa al servei de gestió del servei, i 15,00 euros/hora, més 3,15 eur d’IVA (Total: 18,15
eur) pel que fa al servei de gestió del monitoratge, i amb constitució de garantia definitiva per
import de 403,20 euros mitjançant retenció en el preu, amb càrrec a la partida dels pressupost
municipal 20305.23300.22615 i amb una previsió de les següents anualitats:
2021 (4 mesos): 2.898 eur més 608,58 eur d’IVA. Total: 3.506,58 eur
2022 ( 8 mesos): 4.554 eur més 956,34 eur IVA. Total: 5.510,34 eur
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QUART.- Requerir a les adjudicatàries per tal que formalitzin el contracte dins del termini de
quinze dies hàbils des del present requeriment, d’acord amb l’article 153.3 de la Llei de contractes
del sector públic.
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CINQUÈ.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.

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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