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LICITACIÓ PER AL CONTRACTE DE SERVEI DELS TALLERS AL CENTRE CULTURAL LA TORRETA
La Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2021, va aprovar l’expedient de
contractació, per procediment obert simplificat abreujat, per contractar el servei
dels tallers al Centre Cultural La Torreta de Montmeló, amb un pressupost base de
licitació de la contractació fixat en 29.002,49 € (IVA inclòs), per 1 curs (octubre
2021 a juliol 2022) de contracte.
Dins el termini establert per a la presentació de proposicions, s’han presentat les
següents:
Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
- NÚRIA DÍAZ LLOP
Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb
nadons)
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- INÉS RONCERO CLEMENTE
Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
- NÚRIA DÍAZ LLOP
- CONCEPCIÓN CHAMORRO TEJERO
Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
- MAIRENA CANO OJEDA
Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes
- ELI GARCIA PACHECO
En data 7 de setembre de 2021, es va procedir a l’obertura del Sobre Únic, presentats
mitjançant l’eina de Sobre Digital, declarant totes les proposicions presentades com
a admeses.
En data 9 de setembre de 2021 la tècnica de Cultura ha realitzat informe sobre la
valoració de les ofertes presentades i documentació presentada, obtenint els següents
resultats:
Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
NÚRIA DÍAZ LLOP

CONCEPTE
Oferta Econòmica
Realització d'activitats complementàries a les descrites
als PPTP
Major experiència en la realització de serveis semblants
TOTAL

80,00
10
6
96,00

Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb
nadons)
CONCEPTE
Oferta Econòmica
Realització d'activitats complementàries a
les descrites als PPTP

INÉS RONCERO CLEMENTE
80,00
10
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10
100

TOTAL

Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
CONCEPTE

80,00

CONCEPCIÓN CHAMORRO
TEJERO
77,04

10

10

NÚRIA DÍAZ LLOP

Oferta Econòmica
Realització d'activitats complementàries a
les descrites als PPTP

6

Major experiència en la realització de
serveis semblants

6
96,00

TOTAL

93,04
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Segons la Clàusula 1.1 del PCAP, un mateix licitador només pot ser adjudicatari del
contracte d'un dels lots.
Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
CONCEPTE
Oferta Econòmica
Realització d'activitats complementàries a
les descrites als PPTP
Major experiència en la realització de
serveis semblants
TOTAL

MAIRENA CANO OJEDA
80,00
10
10
100

Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes
La Sra. Elisabet Garcia Pacheco, única licitadora per aquest lot, presenta oferta
econòmica superior al màxim establert al PCAP per la qual cosa la seva oferta queda
rebutjada a efectes d'aquesta licitació.
De conformitat amb el que estableixen els articles 131, 145 al 151, 157, 158 i 159.6
de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es considera
oportú proposar l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb
pluralitat de criteris d'adjudicació relatiu al servei dels tallers al Centre
Cultural La Torreta a:
- Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
NÚRIA DÍAZ LLOP (NIF 53293297-C) per un import de 10.597,18 € amb IVA (8.758,00 € IVA
exclòs i 1.839,18 € d'IVA).
- Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb
nadons)
INÉS RONCERO CLEMENTE (NIF 53121877-I) per un import de 5.630,13 € amb IVA (4.653,00
€ IVA exclòs i 977,13 € d'IVA).
- Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
CONCEPCIÓN CHAMORRO TEJERO (NIF 77110580-K) per un import de 5.684,58 € amb IVA
(4.698,00 € IVA exclòs i 986,58 € d'IVA).
- Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
MAIRENA CANO OJEDA (NIF 47807645-Y) per un import de 2.329,25 € amb IVA (1.925,00 €
IVA exclòs i 404,25 € d'IVA).
- Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes
Desert
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Vist l'informe d'Intervenció.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm.398, de data 18 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta de la regidora de Cultura i Patrimoni Cultural,
la Junta de Govern Local, adopta els següents
A C O R D S
Primer.-Adjudicar la contractació relativa al servei dels tallers al centre cultural
La Torreta a:
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- Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
NÚRIA DÍAZ LLOP (NIF 53293297-C) per un import de 10.597,18 € amb IVA (8.758,00 € IVA
exclòs i 1.839,18 € d'IVA).
- Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb
nadons)
INÉS RONCERO CLEMENTE (NIF 53121877-I) per un import de 5.630,13 € amb IVA (4.653,00
€ IVA exclòs i 977,13 € d'IVA).
- Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
CONCEPCIÓN CHAMORRO TEJERO (NIF 77110580-K) per un import de 5.684,58 € amb IVA
(4.698,00 € IVA exclòs i 986,58 € d'IVA).
- Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
MAIRENA CANO OJEDA (NIF 47807645-Y) per un import de 2.329,25 € amb IVA (1.925,00 €
IVA exclòs i 404,25 € d'IVA).
Segon.- Declarar desert el Lot 5 de la present licitació per manca de propostes.
Tercer.- Autoritzar la despesa per un import màxim anual de 24.241,14 € (IVA inclòs),
8.338,11 € amb càrrec a la partida pressupostaria número 3340 226992 Despeses
Monitors de Tallers del pressupost municipal per a l’any 2021 i adoptar el compromís
de dotar pressupostàriament amb 15.903,03 € la mateixa partida pressupostària (3340
226992 Despeses Monitors de Tallers) per a l’any 2022.
Quart.- Notificar la present resolució a cada adjudicatari i publicar l’adjudicació
del contracte en el perfil del contractant.
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà
mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del proposat contractista, en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la notificació
de l’adjudicació.
Sisè.- La durada del pressent contracte és de 10 mesos a partir de la data d'inici de
la prestació del servei(octubre 2021).
Setè.- Notificar els presents acords al departament de Serveis Econòmics d'aquest
Ajuntament als efectes oportuns.
Vuitè.-Inscriure aquesta
Generalitat de Catalunya.
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Us ho notifico i alhora us faig saber que contra els acords anteriors, que són definitius en via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
a) Recurs de reposició, de caràcter potestatiu, a interposar davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un
mes des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de l'1
d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la resolució d'aquest recurs no
és dictada i notificada en el termini d'un mes des del moment d'interposar-lo, s'entendrà produït l'acte presumpte
de desestimació per silenci administratiu i en aquest cas podreu interposar recurs contenciós administratiu en el
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termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de producció de l'acte presumpte de desestimació del
recurs de reposició.
b) Directament, recurs contenciós en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de recepció
d'aquesta notificació.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs o acció si ho considereu convenient.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement, a l'empara de l'article 206 del ROF de les entitats
locals i amb la salvetat del text definitiu de l'acta.
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La secretària / Rosa March Escué
(signat electrònicament)

