RESOLUCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’adjudicació de l’expedient de contractació 23/21/AX/Os.

Vist que en data 16 de setembre de 2021 la Direcció de l’Àrea de Gestió Tècnica informa
sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei de zelador de nit a
l’alberg La Molina XANASCAT gestionat per l’Agència Catalana de la Joventut durant l’any
2022 i que en data 23 de setembre de 2021 s’incoa l’expedient 23/21/AX/Os per a la
tramitació d’aquesta contractació.
Vist que l’Assessoria Jurídica del Departament de Drets Socials va informar favorablement
l’expedient en data 30 de setembre de 2021 i que en data 5 d’octubre de 2021 la directora
general de l’Agència Catalana de la Joventut va certificar el crèdit suficient per dur a terme
l’actuació.
Atès que en data 5 d’octubre de 2021 es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta
contractació i en data 22 d’octubre de 2021 es publica l’anunci de licitació d’aquest
expedient al perfil del contractant de l’ACJ, essent el termini de presentació de
proposicions mitjançant l’eina del sobre digital fins a les 14h del dia 9 de novembre de
2021.
Atès que en data 11 de novembre de 2021, la Mesa de Contractació es reuneix i es a
l’obertura de les proposicions presentades.
Vist l’informe de 12 de novembre de 2021 de l’Àrea de Gestió Tècnica on s’informa de la
ponderació de les ofertes presentades i es fa proposta de millor oferta.
Vista l’Acta de la Mesa permanent de contractació de l’ACJ per la qual acorda proposar
com a millor oferta de l’expedient 23/21/AX/Os a DIMOBA SERVICIOS, SL.
Atesa la Resolució de la directora general de l’ACJ de 19 de novembre de 2021 per la qual
es considera millor oferta de l’expedient 23/21/AX/Os, corresponent a la contractació del
servei de zelador de nit a l’alberg La Molina XANASCAT, la proposició presentada per
DIMOBA SERVICIOS, SL.
Atesa la documentació presentada per l’empresa proposada com a millor oferta.
D’acord amb l’article 159 de la 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.
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Resolc

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Adjudicar el servei de zelador de nit a l’alberg La Molina XANASCAT a DIMOBA
SERVICIOS, SL per a un import unitari de CATORZE EUROS (14,00€), IVA no inclòs.
Així mateix, en relació amb la resta de l’oferta econòmica són les següents:
- La formació d’atenció al públic i resolució de situacions conflictives es farà el primer
trimestre de l’any 2022, tindrà 10 hores de formació i la metodologia serà virtual.
- El curs d’emergències i primers auxilis es farà el primer trimestre de l’any 2022, tindrà 10
hores de formació i la metodologia serà presencial.
- La freqüència de visites serà inferior a un mes.
- L’empresa disposarà d’un telèfon d’atenció de 24h per 7 dies a la setmana.
- L’empresa es compromet a adoptar mesures de responsabilitat social.
2. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar-la a les
persones interessades.
3. Formalitzar el contracte entre l’ACJ i DIMOBA SERVICIOS, SL quan legalment
correspongui.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Núria Ramón i Pérez
Directora general

Calàbria, 147
08015 – Barcelona
Tel. 93 483 83 41
www.acjoventut.cat
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