RESOLUCIÓ
D’adjudicació de l’expedient de contractació 51/18/RH/O
Vist que en data 19 d’octubre de 2018, el Director de l’Àrea de Recursos Humans informa
sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació pel servei mitjançant la figura d’un
implant que s’encarregarà de la gestió de la plataforma informàtica Milena per l’any 2019 i
en data 22 d’octubre de 2018 s’incoa l’expedient.
Vist que en data 23 d’octubre de 2018 el director general de l’Agència Catalana de la
Joventut fa constar que es farà la inclusió del crèdit suficient per dur a terme l’actuació per
aquesta contractació i vist que l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies informa favorablement el model de plecs per a l’expedient de
contractació.

Vist que en data 12 de febrer de 2019 es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta
contractació i que en data 15 de febrer de 2019 al Perfil del Contractant de l’ACJ, essent el
termini per presentar proposicions el dia 15 de març de 2019 a les 14 hores.
Vist que es procedeix en data 20 de març de 2019 a l’obertura del SOBRE A i SOBRE B
de les proposicions presentades. Tenint en compte l’informe de data 4 d’abril de 2019
emes l’Àrea de Recursos Humans on s’informa sobre la proposta de millor oferta i l’Acta de
la Mesa permanent de contractació de l’ACJ de data 5 d’abril de 2019.
Vist que en data 8 d’abril de 2019 es resol la millor oferta i es requereix l’aportació de la
documentació necessària per a l’adjudicació del contracte.

Vist que dintre de termini SERESCO S.A. aporta la documentació necessària per esdevenir
adjudicatari del contracte.
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D’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que 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.

Resolc

1. Aprovar l’adjudicació de l’expedient per la contractació del servei mitjançant la figura
d’un implant que s’encarregarà de la gestió de la plataforma informàtica Milena per l’any
2019 a SERESCO S.A. per 40.950 euros, IVA no inclòs.
2. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar als
interessats la resolució.
3. Formalitzar el contracte entre l’ACJ i SERESCO S.A.

Barcelona, 30 d’abril de 2019

Cesc Poch i Ros
Director general
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