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A

PROPOSTA D'ACORD RELATIVA
adjudicar la contractació dels serveis per al
Odesenvolupament dels programes "FEM TANDEMS L'H" a la ciutat de L'Hospitalet a favor
dE I'ENtitAt SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS SCCL.

El regidor de govern d'Educació, titular de la Regidoria d'Educació, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l'alcaldia6374 i6375 de 26 de juliol de 2016, aquest
darrer publicat en el BOPB de 5 d'agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de
Govern Local I'adopció de I'acord següent:
Per Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2018 es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert, dels serveis per al desenvolupament dels
programes'FEM TANDEMS L'H" a la ciutat de L'Hospitalet (AS-7012018).
Mitjangant Resoh,rció núm. 00625412018 de 7 de setembre, signada pel tinent d'alcaldia de
l'Area d'Hisenda iServeis Centrals, en virtut de I'art. 151 del Reial Decret Legislatiu912017
de 8 de novembre de la Llei de contractes del sector públic, i de conformitat amb la Mesa
Permanent de Contractació celebrada el dia 23 de juliol de 2018, es va considerar com a
oferta més avantatjosa la presentada per l'entitat SERVEIS A LES PERSONES ENC|S
SCCL per un import de 291.098,00 euros amb el desglossament següent; Període
contractual octubre/desembre 2018 (20 programes) més gener/juliol de 2019 (32
programes): 138.322,00 euros IVA exclós; període prórroga octubre/desembre 2019 (32
programes) més gener/juliol de 2020 (32 programes): 152.776,00 euros IVA exc6lós, en
virtut de I'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 912017 de 8 de novembre de la Llei de
contractes del sector públic.

Per I'esmentada Resolució es va requerir a I'entitat SERVEIS A LES PERSONES ENCíS
SCCL perqué en el termini de 10 dies hábils, comptats des de I'endemá de la notificació del
requeriment, presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, i de les obligacions tributáries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Així mateix, se'l va requerir a
constituir la garantia definitiva del contracte, corresponent al 5% del I'import d'adjudicació
per al període contractual de 10 mesos IVA exclós, el que resulta un import de 6.916,10
euros, i sens perjudici que procedís reajustar la garantia en el cas d'acordar la prórroga
contractual, atés que l'import de la prórroga és superior al període contractual inicial, d'acord
amb les previsions dels plecs de condicions.
L'entitat SERVEIS A LES PERSONES ENCíS SCCL, dins del termini atorgat, ha procedit a
I'acreditació de la possessió i la validesa de la documentació acreditativa dels requisits
inclosos en el DEUC que va presentar a la present licitació, prevista a I'art. 140 del Reial
Decret Legislatiu 912017 de 8 de novembre de la Llei de contractes del sector públic, així
com a I'acreditació de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributáries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. Així mateix, ha presentat la
declaració conforme la garantia definitiva per import de 6.916,10 euros la vol constituir
mitjangant la modalitat de retenció del preu.
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consta certificat conforme I'entitat sERVEls A LES PERSoNES ENCíS
SCCL es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributáries amb I'Ajuntament
de I'Hospitalet.
De conformitat amb I'art. 151 del Reial Decret Legislati u g12017
de g

de novembre de la Llei
de contractes del sector públic, i d'acord am-b la cláusula 13 d;l
jtec Oe cláusules
administratives, és procedent ADJUDICAR el contracte de referéncia
a favor de l,entitat

SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL.

Com a conseqüéncia del trámits licitatoris, cal reajustar el termini
contractual.
La despesa derivada de l'execució del contracte és per un
import total de 13g.322,ooeuros.

VIST I'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient
administratiu.
VISTES les competéncies atribuldes a la Junta de Govern
Local en virtut de la Disposició
-gt2o17
Addicional Segona, apartat 4, del Reial Decret t-egistátiu
de g de novembre de la Llei
de contractes del sector públic.

La Junta de Govern Local, a proposta del regidor de govern
d'Educació, titular de

Regidoria d'Educació

la

ACORDA:

Primer'- ADJUDICAR la contractació de.ls serveis per
al desenvolupament dels programes
"FEM TANDEMS L'H" a la ciutat de L'Hospitalei
a favor de l,entitat sERVEls A LES
PERSoNES ENcis sccL (NlF F60137411), 138.322,00
euros exempts d'lvA (atés el seu
carácter social,
acredita
mitjangant
la
resolució
de I'Agéncia Estatal d,Administració
3r9
Tributária de data"l 22
de desembre áe áOOO).
Segon'- REAJUSTAR eltermini d'execució_del contracte,
establint el període contractualdes
de l'11 d'octubre de 201g a 31 de juliol de ZOi g.

Tercer'-

La despesa derivada de l'execució del contracte, per un
import
euros, té carácter plurianual i es distribueix com segueii: -

-

-

de 13g,322,00

Exercici 2018 (de r'11 d'octubre at..eJ
!919mbre), per import de 31.49g,69 euros,
anirá a cárrec I'aplicació pressupostária {e
o4.32so.zzi.gg;.0+ oei preÑpost municipal de
2018, segons certificat de retenció de crédit núm-1g0olg39s
be oatá-23 de marg de
2018, emés per la Intervenció General.
Exercici 2019 (de 11 de gener al 31 de juliol), per import
de 106.g23,31 euros, anirá a
cárrec de l'aplicació pressupostária corresponent de l'exercici
condicionada a l,existéncia
de crédit adequat i suficient que contempli el pressupott que
s'aprovi, de conformitat amb
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I'art. 174 del RDL 212004 de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart.- DISPOSAR la constitució de la garantia definitiva del contracte per un import de
6.916,10 euros corresponent al 5% de l'import d'adjudicació per al període contractual de 10
mesos IVA exclós, i sense perjudici que procedís reajustar la garantia en el cas d'acordar la
prórroga contractual, atés que I'import de la prórroga és superior al període contractual
inicial, d'acord amb les previsions dels plecs de condicions.
Cinqué.- El contracte no es podrá formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hábils des

de la notificació de I'adjudicació als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha
interposat recurs especial que impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués acordat
I'aixecament de la suspensió, es requerirá l'adjudicatari perqué en un termini no superior a 5
dies naturals des del següent a la recepció del requeriment concorri a formalitzar el
contracte.
Sisé.- Notificar els acords anteriors a l'empresa adjudicatária, als serveis técnics municipals,
al Servei de Comptabilitat fent-los saber que contra aquests acords es pot interposar, amb
carácter potestatiu, el recurs especial en matéria de contractació previst a l'article 44 i
concordants de la Llei 912017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant el
Tribunal Catalá de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hábils.
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l'esmentat recurs especial en matéria
de contractació no s'ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Catalá de Contractes
del Sector Públic, aquest es tindrá per desestimat. En aquest cas es podrá interposar,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya,
el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des
del següent dia hábil a aquell en que va finalitzar eltermini per a que l'Órgan competent de la
Generalitat de Catalunya resolgui el recurs de especial en matéria de contractació, en la
forma i amb els requisits establertes en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matéria de
contractació potestatiu fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs
contenciós administratiu davant de l'esmentada Sala será de dos mesos, a comptar des del
següent dia hábil a la recepció de la corresponent notificació.

el recurs contenciós
prévia
del recurs especial en matéria de
administratiu, sense necessitat de la interposició
contractació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de
dos mesos, a comptar des del següent dia hábil a la recepció de la notificació del present
acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Aixó no obstant, els interessats podran interposar directament

Tot sens perjudici sens perjudici de la interposició de qualsevol altre iecurs que es cregui
convenient.
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