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Núm. Expedient: 000020098/2019
Identificació de l'expedient
Expedient número ASP 340/2019, relatiu a la correcció d’errades de la clàusula 3 del PCAP de
l'expedient de contractació d’un servei que gestioni les aules d’estudi nocturn da la biblioteca Josep
Soler Vidal de Gavà amb la incorporació de clàusules d’eficiència social. EXPEDIENT SERVEIS ASP
04/AULES ESTUDI NOCTURN/2019 (Resolució RE2813/2019)
Fets
1.- La Cap del Departament Administratiu de l’àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora, ha
emès informe mitjançant el qual, de manera resumida, exposa que:
Revisat l’expedient administratiu per a la contractació d’un servei que gestioni les aules d’estudi
nocturn de la biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà amb la incorporació de clàusules d’eficiència
social. EXPEDIENT SERVEIS ASP 04/AULES ESTUDI NOCTURN/2019, aprovat per Resolució
DE2813/2019 d’11 d’octubre de 2019 del Tinent d’alcalde de l’Àmbit de Benestar, Acció Social i
Ciutat Educadora, s’ha detectat una errada en el còmput total d’hores anuals indicades a la clàusula 3
del PCAP, ja que no concorden amb les descrites a la clàusula 2 del PTT:
Les hores/any estimades descrites al PTT i amb les que s’ha elaborat el pressupost de licitació són:
EXERCICI

HORES OBERTURA

HORES 2 INFORMADORS

PRESSUPOST MÀXIM
(18€/HORA)

2019
2020
TOTAL

SERVEI
135
452
587

270
904
1174

4.860,00 €
16.272,00 €
21.132,00 €

Revisades les dades econòmiques del contracte, aquestes han estat elaborades amb la previsió d’hores
de servei correcte, per la qual cosa, el pressuposta bases de licitació, el valor estimat del contracte, així
com, l’autorització de la despesa realitzada, són correctes.
Fonaments de Dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
2. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
3. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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4. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
5. Art. 275.1 de l text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
6. Decret de l'Alcaldessa del 12 de juliol de 2019 dictat a l'empara de l'establert a l'article 23.4 de
la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
Resolució
Per tant, resolc:
Aprovar la correcció d’errades de la Clàusula 3. Dades econòmiques del contracte, que tot seguit es
detalla, del Plec de Clàusules Administratives particulars de l'expedient de contractació del servei que
gestioni les aules d’estudi nocturn a la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà amb la incorporació de
clàusules d’eficiència social, aprovat per Resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àmbit de Benestar,
Acció Social i Ciutat Educadora, DE 2813/2019 de data 11 d’octubre de 2019:
On diu:
Les hores/any estimades d’atenció professional a contractar és de:
Hores totals any 2019 (2 informadors/es): 944 hores
Hores total any 2020 (2 informadors/es): 1.104 hores
Ha de dir:
Les hores/any estimades de prestació del servei són:
Hores totals any 2019 (2 informadors/es): 270 hores
Hores totals any 2020 (2 informadors/es): 904 hores
Total hores: 1.174

El tinent alcalde i president de l'Àmbit de
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