GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
D’adjudicació d’acord amb els criteris de valoració de l’expedient de contractació
22/21/PJ/O
Vist que en data 29 de juliol de 2021 Direcció de Programes del PNJCat informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació de serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 i que en data 19 d’agost de 2021
s’incoa l’expedient 22/21/PJ/O per a la tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data d’avui el director general de l’Agència Catalana de la Joventut certifica el
crèdit suficient per dur a terme l’actuació i que l’Assessoria Jurídica del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha informat favorablement l’expedient en data 3 de
setembre de 2021.
Vist que en data 7 de setembre de 2021es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta
contractació i en data 8 de setembre de 2021 es publica l’anunci de licitació d’aquest
expedient al perfil del contractant de l’ACJ. El termini per presentar proposicions s’estableix
fins el dia 29 de setembre de 2021a les 14 hores.
Vist que es procedeix en data 5 d’octubre de 2021 a l’obertura del sobre A i B de
l’expedient i en data 21 d’octubre de 2021, l’obertura pública del Sobre C. Tenint en
compte l’informe de data 15 de novembre de 2021 emès per l’àrea proposant on s’informa
sobre les propostes considerades millor oferta i l’Acta de la Mesa permanent de
contractació de l’ACJ.
Vist que en data 19 de novembre de 2021 resolc considerar a la Fundació Pia Autònoma
Institut Pere Tarrés d’educació en l’Esplai la millor oferta per al lot 1 i la senyora Maria del
Carmen Jiménez Ruiz millor oferta del lot 2 de l’expedient de contractació 22/21/PJ/O .
Vist que dintre de termini ambdós licitadors presenten la documentació necessària per a
ser considerats adjudicataris.
D’acord amb l’article 150 i següents 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,

Resolc
1. Adjudicar la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional
d’Emanicpació Juvenil (XNEJ) durant l’any 2022 a:
Lot 1: Serveis en l’àmbit de l’educació: Fundació Pere Tarrés pels imports unitaris
següents:
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● Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda. 135,90€/hora, IVA no
inclòs.
● Accions de formació als professionals dels serveis de la XNEJ. 135,90€/hora, IVA no
inclòs.
● Elaboració dels continguts de materials informatius. 55 €/hora, IVA no inclòs.
● Elaboració d’unitats didàctiques per a la realització de tallers, 55 €/hora, IVA no inclòs.
Lot 2: Serveis en l’àmbit de l’habitatge: senyora Maria Carmen Jimenez Ruiz, pels imports
unitaris següents:
● Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons demanda. 140€/hora, IVA no inclòs.
● Accions de formació als professionals dels serveis de la XNEJ. 140€/hora, IVA no inclòs.
● Elaboració dels continguts de materials informatius. 50€/hora, IVA no inclòs.
● Elaboració d’unitats didàctiques per a la realització de tallers, 50€/hora, IVA no inclòs.
Així mateix, s’incorpora la resta d’elements que conformen l’oferta.
2. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar als
interessats la resolució.
3. Formalitzar els contractes entre l’ACJ i els adjudicataris qual legalment correspongui.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Núria Ramón i Pérez
Directora General
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