PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Núm. exp: 2019/6673
Assumpte: Contractació subministrament roba de treball personal programes
TxF i ENFEINAT

Antecedents de fets:

30/11/2019 Presidència Delegada Patronat Helena Muñoz Amorós
Municipal Ocupació

Vista la idoneïtat i necessitat de contractació del subministrament de roba de
Treball i Equipament per al personal laboral temporal participant en els
programes ENFEINAT i TREBALL i FORMACIÓ, promoguts pel Servei d’Ocupació
de Catalunya.
Vist que el citat subministrament objecte de contractació tindrà com a finalitat
proporcionar l’equipament de vestuari necessari als treballadors contractats pel
Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet en els projectes
ocupacionals TREBALL i FORMACIÓ i ENFEINAT, segons s’especifica en la
sol·licitud d’oferta.
Vist que el preu màxim de licitació és de 5.450,00 euros, IVA inclòs.
Donat que no es disposa de mitjans propis per a realitzar aquesta tasca, motiu
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
Atès que s’ha fet la invitació a les següents empreses:
CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A
FERRETERÍA MARANGES, S.A
WATERFIRE, S.L.
ERGO-4

Meritxell Caler Vergara
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05/12/2019 Secretària

Vista la notificació de resolució final per part del Servei d’Ocupació de Catalunya
d’aprovació dels projectes ocupacionals ENFEINAT i TREBALL I FORMACIÓ,
convocatòria 2019, amb una previsió de contractació laboral de 32 persones,
entre les quals es troben personal de neteja, pintors, paletes, horticultura i suport
de manteniment.
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Vist que un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes econòmiques a
través del correu electrònic, s’han presentat les següents propostes:

Nom de l’empresa
CIF

Preu sense IVA

4.161,53€
CONFECCIONES
INDUSTRIALES VALLS, S.A
FERRETERÍA MARANGES, 3.066,93€
S.A
WATERFIRE, S.L.
ERGO-4

IVA
21%

Preu total
(IVA inclòs)
5.035,46€

21%

3.710,99€

Rebutja participar
Rebutja participar
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Vist que existeix consignació suficient en el vigent pressupost del Patronat
Municipal d’Ocupació, segons es desprèn de la diligència prèvia de fiscalització
que hi consta a l’expedient.
Atès l’import del contracte de serveis previs, s’ha de qualificar el contracte com
a menor, de conformitat amb la definició establerta a l’article 118 de la LCSP.
D’acord amb l0 establert a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, s’ha incorporat a l’expedient de
contractació la declaració responsable del tècnic responsable del projecte
conforme no està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00.€ (quinze mil euros), així com que no s’ha detectat cap conflicte d’interessos en
aquest procediment de licitació que pugui distorsionar la competència.
Vist així mateix, l’informe tècnic de proposta d’adjudicació que hi figura a
l’expedient, realitzar per la persona responsable del contracte.

Fonaments de dret:
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i procedent
aplicació, i en exercici de les atribucions que confereix l’article 17 del vigent
Estatut del Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció d’Ocupació i, per
delegació, les contingudes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local,
R E S O L C:

Meritxell Caler Vergara
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Atès que, segons consta al punt 10 de la sol·licitud d’oferta econòmica, els criteris
de valoració es considera seleccionar l’oferta que presenti una proposta
econòmicament més avantatjosa en quan a qualitat-preu.
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Primer.- Adjudicar a l’empresa “FERRETERIA MARANGES, S.A.”, amb CIF núm.
A08585648, el contracte de subministrament de roba de treball per a un total
32 persones, que hauran de formar part en els programes, de la convocatòria de
subvencions de l’any 2019, TREBALL i FORMACIÓ i ENFEINA’T, entre els quals
es troben personal de neteja, pintors, paletes, horticultura i suport de
manteniment, per un import de: 3.710,99 euros, (IVA 21% inclòs), en base a les
prescripcions tècniques i administratives que hi figuren a l’expedient i a la
proposta formulada per l’adjudicatari, per haver-hi presentat la proposta més
econòmica.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat adjudicatària i donar compte en
el pròxim Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Ocupació que es
celebri.
Quart.- Contra aquesta resolució que no posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant l’alcalde-president d’aquest Ajuntament en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present
notificació, recurs que s’entendrà desestimat si transcorreguts tres mesos des de
la presentació no ha estat notificada la seva resolució, podent llavors formular
recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciós administratius de
la província de Barcelona, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre
recurs que es consideri procedent. La interposició de recursos no suspèn
l’efectivitat d’aquesta resolució.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

La Presidència,

En dono fe, als efectes de fe pública.
El secretaria,

Meritxell Caler Vergara
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Segon.- Aprovar la disposició de la despesa per un import total de 3.710,99
euros (IVA 21% inclòs), que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
02.241.22104 “Vestuari i EPIS” del vigent Pressupost del Patronat Municipal
d’Ocupació, per al subministrament de la roba de treball per a un total de 32
persones.
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