DECRET 218/2020
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Atès que es va aprovar per resolució 71/2020 de data 5-03-2020 l’expedient de contractació, per
procediment obert simplificat i urgent de la licitació del servei de gestoria i assessoria jurídica
laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, (Exp. 474/2020),
Atès que en data 9 de març es va publicar la licitació del servei de gestoria i assessoria jurídica
laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt; però en motiu de la declaració de l’estat d’alarma,
tots els procediments administratius van estar suspesos entre el 14 de març i el 26 de maig de
2020 i aixecada la suspensió, es va obrir un nou període de presentació de pliques entre el 2 i el
12 de maig.
Vist que la Mesa de Contractació es va reunir el dia 15 de juny de 2020 i va fer la següent
classificació de les ofertes presentades:
Empresa
ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, SLP
LORTRA, ESPECIALISTES ASSOCIATS, SL
MIQUEL SEGU I ASSOCIATS, SL

Valoració
Sobre B
4,20
3,50
5

Valoració
sobre C
4,92
3,98
5

Total
9,12
7,48
10

Vist que la Mesa única proposa la contractació a favor de l’oferta presentada pel Sr. Miquel Segú
Gil, en representació de l’empresa Miquel Segú i Associats, S.L., per la quantitat total de
29.272,32€, de les quals 24.192,00€, es corresponen al preu del contracte i 5.080,32€, es
corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), essent el preu per treballador/mes per import
de 9,60€, IVA exclòs i per resolució 201/2020 de data 23/06/2020 es realitza la classificació de
les ofertes i es demana al licitador amb major puntuació la presentació de la fiança,
Considerant que aquest ha realitzat l’ingrés de la fiança a la tresoreria municipal en data
30/06/2020, per un total de 1.209,60€.
Considerant que, d’acord amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, l’Alcaldia presidència és l’òrgan de contractació
competent per a realitzar l’adjudicació definitiva,
HE RESOLT
Primer.- Adjudicar definitivament la licitació del servei de gestoria i assessoria jurídica laboral de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, (Exp. 474/2020), convocat per procediment obert, simplificat i
urgent, a l’empresa Miquel Segú i Associats, S.L. amb CIF B61025706, per dos anys, essent el preu
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unitari de contracte per treballador/mes d’import de 9,60€ IVA exclòs, amb 2,02 euros
corresponents a l’IVA del 21% i un preu total de 11,62 euros IVA inclòs.
La despesa màxima derivada del contracte per 90 treballadors i 14 mensualitats anuals, serà de
24.192,00€ IVA exclòs, amb 5.080,32€ corresponents a l’IVA del 21% i un preu total de 29.272,32
euros IVA inclòs, pels dos anys de durada inicial.
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Segon.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 29.272,32€, IVA inclòs,
per dos anys, d’acord amb el següent detall:
Any

Aplicació press.

2020
2021
2022

110 920 22709
110 920 22709
110 920 22709
TOTAL

Import autoritzat
(IVA inclòs)
8.277,33 €

16.554,67 €
8.277,34 €
33.109,34 €

Import disposició
(IVA inclòs)
7.318,08 €
14.636,16 €
7.318,08 €
29.272,32 €

Diferència
(+/-)
959,25 €
1.918,51 €
959.25 €
3.837,01 €

Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte a la tècnica de recursos humans, Sra. Elisa
Boullon Lechón, d’acord amb l’article 62 LCSP, i comunicar-li que d’acord amb la Circular 1/2020
sobre la intervenció de la Comprovació material la inversió, la Intervenció de Fons no haurà
d’estar present en la recepció d’aquest contracte.
Quart.- Aprovar la minuta del contracte administratiu de servei, a signar entre l’empresa
adjudicatària i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que consta a l’expedient.
Cinquè.- Aprovar la formalització del contracte i requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de
quinze (10) dies hàbils, següents a la notificació d'aquesta resolució, el formalitzi.
Sisè. Notificar la resolució als licitadors que han pres part en el procediment de contractació i,
simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, en compliment de l’article 151.1 LCSP
Setè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent contracte en el
perfil de contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya, així com a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
L’Alcalde
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