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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
12 DE JULIOL DE 2021
APROVAT

ADJUDICACIÓ AL SR. HÉCTOR FLORIT FRANQUESA, DEL CONTRACTE DEL SERVEI
D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A INFANTS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Per part de la regidora d’ACCIÓ SOCIAL, la Sra. Isabel Sola Ruiz, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

En data 3 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’inici del procediment de
contractació del servei d’atenció psicològica per a nens/es de Premià de Dalt víctimes de
violència masclista, per un període d’1 ANY, prorrogable per un màxim de tres anualitats
més, any per any.
La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
El pressupost màxim fixat per al contracte és de 7.200 € (exempts d’IVA), per la durada
d’1 any del contracte. El contracte, formulat en termes de preu unitari, s’establia en un
import màxim de licitació de 60 €/hora, exempts d’IVA.
En data 7 de maig de 2021, va sortir publicat l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 21 de maig de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 25 de maig de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL ÚNIC,
corresponent a la documentació administrativa i tècnica relativa als criteris de valoració
automàtica de les tres ofertes presentades i acceptades a la licitació. D’acord amb el que
consta a l’acta, es va acordar sol·licitar un aclariment als tres licitadors, sobre
l’experiència professional prèvia requerida, de 5 anys.
En data 14 de juny de 2021 es va dur a terme la sessió de valoració de la documentació
aclaridora aportada pels licitadors. D’acord amb el que consta a l’acta, es va acordar
excloure de la licitació dos dels tres licitadors, atès que no van acreditar l’experiència
professional prèvia mínima necessària de 5 anys. En conseqüència, es va acordar
proposar a l’òrgan competent l’adjudicació del contracte del SR. HÉCTOR FLORIT
FRANQUESA, amb NIF 47640815H, atès que havia obtingut una puntuació de 10,00 punts,
i requerir-li la documentació acreditativa necessària per a l’adjudicació del contracte.
L’oferta presentada pel SR. HECTOR FLORIT FRANQUESA, en data 20 de maig de 2021,
amb RGE E2021006587, és la que s’especifica a continuació:
 Preu/hora servei: 60,00 € (IVA exempt)
 Experiència professional personal adscrit al contracte: 20 anys d’experiència.
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 Formació específica personal adscrit al contracte: Màster o postgrau en
psicopatologia clínica / psicologia clínica.
 Temps de resposta davant d’urgències: assistència en un termini de menys de 3
hores.
En data 29 de juny de 2021, amb RGE E2021008763, el SR. HÉCTOR FLORIT FRANQUESA
va presentar la documentació requerida.
Vist l’informe d’Intervenció de data 30 de juny de 2021.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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1. ADJUDICAR al SR. HÉCTOR FLORIT FRANQUESA, amb NIF 47640815H, el contracte
del servei d’atenció psicològica per a nens/es de Premià de Dalt víctimes de
violència masclista, per un període d’1 any, i les següents condicions, d’acord amb
l’oferta presentada per l’empresa en data 20 de maig de 2021, amb RGE
E2021006587:





Preu/hora servei: 60,00 € (IVA exempt)
Experiència professional personal adscrit al contracte: 20 anys.
Formació específica personal adscrit al contracte: Màster o postgrau en
psicopatologia clínica / psicologia clínica.
Temps de resposta davant d’urgències: assistència en un termini de menys de
3 hores.

2. DISPOSAR la despesa de 7.200 € (exempts d’IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 302/231/22706 del pressupost municipal de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, d’acord amb la distribució anual següent:
ANUALITAT

CONCEPTE

IMPORT

2021

Juliol – desembre

3.300 €

2022

Gener- juliol

3.900 €

TOTAL

7.200,00 €

3. COMPROMETRE’S a dotar de crèdit suficient i necessari el pressupost de l’any
2022 per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta contractació.
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4. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència de crèdit
adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2022.
5. INFORMAR el SR. HÉCTOR FLORIT FRANQUESA que, dins del termini de 15 dies
hàbils següents la recepció de la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a
l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
haurà de formalitzar el contracte en un document administratiu.
6. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
7. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de les esmentades adjudicacions.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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8. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

