Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

M0451807

Número d'expedient N805/U234-2018-000001

Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l'Ajuntament de Sant Boi de LLobregat
(Barcelona),
CERTIFICO : Que la Junta de Govern Local en la sessió de caràcter ordinari de data 05/09/2018, va
adoptar entre altres, el següent acord, relatiu a Aprovació de l'adjudicació del contracte del Servei de
Formació Ocupacional, programa POEJ, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.; el
contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació:
"En data 13 de juny de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les empreses
admeses a la licitació i es va requerir a les empreses NASCOR FORMACIÓN SLU, FUNDACIÓ
PERE TARRES, MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS SL, ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE
FORMACIÓN SL i SINERGIA TEAM&TRAINING SL, perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils
següents a la notificació d'aquest requeriment, presentessin la documentació que s'indica a la
clàusula 29 del plec de clàusules administratives particulars .
En data 4 de juliol de 2018 l’empresa MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS SL ha presentat la
documentació requerida.
En data 5 de juliol de 2018 l’empresa ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN SL ha presentat
la documentació requerida.
En data 5 de juliol de 2018 l’empresa SINERGIA TEAM&TRAINING SL ha presentat la documentació
requerida.
En data 6 de juliol de 2018 la FUNDACIÓ PERE TARRES ha presentat la documentació requerida.
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En data 9 de juliol l’empresa NASCOR FORMACIÓN SLU ha presentat la documentació requerida.
En data 19 de Juliol de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la documentació
presentada per les empreses NASCOR FORMACIÓN SLU, FUNDACIÓ PERE TARRES, MAP
ASSESSORAMENT SL I SERVEIS i ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN SL.
En data 19 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a incompleta la documentació
presentada per SINERGIA TEAM&TRAINING SL.
En data 19 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació va requerir l’empresa SINERGIA
TEAM&TRAINING SL perquè dins del termini de tres (3) dies hàbils següents a l’enviament de la
notificació presentés la documentació restant que s’indica a la clàusula 29 del plec de clàusules
administratives particulars.
En data 24 de juliol de 2018 l’empresa SINERGIA TEAM&TRAINING SL ha presentat la
documentació requerida.
En data 26 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació va qualificar com a correcta la documentació
presentada per l’empresa SINERGIA TEAM&TRAINING SL.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 29/08/2018 ;
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Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), sobre la tramitació del procediment obert.
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte .
Article 151 de la LCSP, sobre la resolució i notificació de l 'adjudicació.
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes.
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de
Llobregat,

Acord
PRIMER: Aprovar l'adjudicació de la contractació del Servei de Formació Ocupacional, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, per un període d’un any a comptar des de la signatura del
contracte, a les empreses següents:
- Lot 2: NASCOR FORMACIÓN SLU per un import de 18.397,47 €
- Lot 3: FUNDACIÓ PERE TARRES per un import de 20.000 €
- Lot 4: MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS per un import de 27.550 €
- Lot 6: ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN SL per un import de 15.950 €
- Lot 7: ALBA INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN SL per un import de 11.280 €
- Lot 8: SINERGIA TEAM&TRAINING SL per un import de 9.950 €
SEGON: Aprovar la disposició de la despesa per un import total de cent tres mil cent vint-i-set euros
amb quaranta-set cèntims (103.127,47 euros), exempt d'IVA segons l'article 20, 9è, Llei 37/1992 IVA.
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El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars.
Imputar l'import esmentat de cent tres mil cent vint-i-set euros amb quaranta-set cèntims (103.127,47
euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 234.24162.22706 Serveis i suport professionals
Programa POEJ, codi projecte 2017/3/U234/28.
TERCER: Requerir els adjudicataris perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a la
notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, trameti
electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment de la
normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials (en el perfil de contractant estan publicades les
instruccions per l'ús de l'e-coordina).
QUART: La formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des
de que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors . A tal efecte, es requerirà als adjudicataris
un cop transcorregut aquest termini per fer efectiva la formalització en la data i hora que prèviament
s'hagi determinat.
CINQUÈ: Facultar el tinent d'alcalde José Ángel Carcelén Luján, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
SISÈ: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo, juntament amb el document de
formalització del contracte, a la web municipal -perfil de contractant-."
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I perquè, així consti als efectes adients, s'estèn la present certificació, amb el vist i plau del tinent
d’alcaldia d’Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora.
Sant Boi de Llobregat, 8 de setembre de 2020
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Vist i plau
Tinent d’alcaldia d’Igualtat, Drets
Socials i Ciutat Educadora
Juan Antonio Tamayo Fernández
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