Alcaldia
Esports
c/Jaume Camp i Lloreda, 1 (Edifici Can Puntes) - 08401 Granollers Tel: 938426847 Fax: 938795155 esports@ajuntament.granollers.cat

Núm. Resolució: E-4672/2019

Assumpte: Adjudicar el contracte del servei de monitoratge en llengua anglesa per a les
activitats recreatives del programa Fes-te l’Estiu
Expedient: 118/2019/48 (2019/048)

Fets:
1.- Mitjançant resolució de regidoria nº E-3894/2019, de data 3 de juny de 2019, es va
aprovar iniciar l’expedient licitatori per a la contractació del servei de monitoratge en llengua
anglesa de les activitats recreatives incloses en el programa FES-TE l’ESTIU per a l’any
2019, per un termini de l’1 de juliol de 2019 fins el 26 de juliol de 2019, mitjançant
procediment obert sumari i tramitació ordinària, es va autoritzar la despesa per un import de
16.200 € més 3.402,00 € d’IVA (21%) que fa un total de 19.602,00 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària J4101/33711/22799 «Treballs Empreses Estiu Infantil».
2.- Dins del termini establert per a presentar proposicions s'ha presentat la següent
empresa, que ha estat admesa:
Plica

Empresa

Data entrada

Hora entrada

1

Recursos Educatius per la Infància en Risc
(REIR)

13/6/19

13.33 h

3.- Després de la corresponent obertura del sobre ÚNIC i un cop avaluades les propostes
presentades, es rep l’informe tècnic de data 20/6/19, que s’adjunta en document annex,
emès pel tècnic del servei d’Esport de l’Ajuntament de Granollers i responsable del
contracte, en el que proposa l’oferta presentada per l’empresa Recursos Educatius per la
Infància en Risc (REIR) amb CIF G64615206 com a adjudicatària del contracte del servei de
monitoratge en llengua anglesa de les activitats recreatives incloses en el programa FES-TE
l’ESTIU per a l’any 2019, per un import màxim de 16.200 € (exempts d’IVA d’acord amb
l’article 20.1 de la LIVA 37/1992), amb un preu hora de 21,16 € (exempts d’IVA) el que
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representa un baixa del 5,96 % respecte al preu de licitació amb un termini d’execució des
de l’1 de juliol de 2019 fins el 26 de juliol de 2019.
4.- En data 20/6/2019 la directora del Servei de Contractació i Compres, mitjançant
delegació de l’òrgan de contractació, ha requerit a l’empresa proposada com a adjudicatària
a presentar la documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.
5. L’empresa ha presentat la documentació requerida, conforme l’establert en el Plec de
clàusules administratives particulars, i la directora del Servei de Contractació i Compres ha
acceptat la documentació presentada.

Fonaments de dret
1.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la classificació de les ofertes, l'adjudicació del contracte i la notificació de
l'adjudicació.
2.- Els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
3.- Els articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a l'adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat sumari.
Per tot l’exposat,

Resolc

Primer.- Adjudicar a l’empresa Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb CIF
G64615206 el contracte del servei de monitoratge en llengua anglesa de les activitats
recreatives incloses en el programa FES-TE l’ESTIU per a l’any 2019, per un import màxim
de 16.200 € (exempts d’IVA d’acord amb l’article 20.1 de la LIVA 37/1992), amb un preu
hora de 21,16 € (exempts d’IVA) el que representa un baixa del 5,96 % respecte al preu de
licitació amb un termini d’execució des de l’1 de juliol de 2019 fins el 26 de juliol de 2019,
segons fets i fonaments invocats.
Segon.- Disposar la despesa segons detall del punt primer i alliberar la part no disposada.
Comunicar-ho al departament de Comptabilitat de l'Ajuntament.
Tercer.- Publicar aquest acord d'adjudicació, mitjançant anunci en el perfil del contractant
de l'òrgan de contractació, d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 de la LCSP.
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Quart.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de l’acord d’adjudicació. La formalització del contracte es publicarà en el perfil
de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.
Cinquè.- Remetre telemàticament l'expedient de contractació al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat.
Sisè.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

12433252732575605752

Informe

L'Alcalde

La Secretària General

Signat digitalment per T-CAT P JOSEP MAYORAL
ANTIGAS |36501040V
Data: 01/07/2019 17:34:30

Signat digitalment per TCAT P CATALINA
DOLORES VICTORY MOLNE - DNI 42943310X
Data: 01/07/2019 9:43:59

Granollers, 01/07/2019

Granollers, 01/07/2019
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