JORGINA TORRELLA I UBACH, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE
VACARISSES
C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en
sessió ordinària el dia 7 de juny de 2021, ha adoptat, entre d’altres, un acord que transcrit
literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva d ela redacció que resulti de dita acta, diu com
segueix:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15 de març de 2020, s’acordà iniciar
expedient de contractació del SERVEI DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I XINÈS PRESENCIAL
PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES DEL MUNICIPI DE VACARISSES ,
motivant la necessitat, en compliment de l’article 116.1 de la de la Llei 9/2917, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Emesa la Memòria justificativa del contracte preceptuada a l’article 63.3.a) de la LCSP, en la
qual resten justificats adequadament els extrems del punt 4 de article 116 de la LCSP.
És objecte del contracte dels següents serveis de formació en llengua anglesa i llengua xinesa
al municipi:
-

Cursos d’anglès per l’alumnat de les escoles d’educació infantil i primària Pau Casals i
Font de l’Orpina.
Cursos d’anglès per l’alumnat d’ESO i Batxillerat a l’Institut de Vacarisses.
Cursos d’anglès i xinès per infants, joves i majors de 16 anys.
Grups de conversa en anglès i xinès.

El pressupost base de licitació de la contractació, calculat per a dues anualitats de vigència
inicial del contracte (curs 2021/2022 i 2022/2023) , i amb caràcter orientatiu tenint en compte
les dades d’inscripcions de l’any anterior, es fixa en la quantitat de 84.576,26 euros ( exempt
d’IVA ) vuitanta-quatre mil cinc-cents setanta-sis euros amb vint-i-sis cèntims.
Havent-se determinat una durada del contracte comprèn dues anualitats, (curs 2021/2022 i
2022/2023), amb possibilitat d’una pròrroga d’un any, curs 2023/2024, el valor estimat del
contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de
126.864,39€, cent vint-i-sis mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb trenta-nou cèntims.
Atesa la despesa plurianual que es derivarà de la present contractació, de 84.576,26 euros,
IVA inclòs, segons informe favorable d’Intervenció, de data 4 de juny de 2021, la despesa es
farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Any
2021
Curs escolar 2021-2022
(octubre-desembre 2021)
2022
Curs escolar 2021-2022 (generjuny 2022)
Curs escolar 2022-2023
(octubre-desembre 2022)
2023
Curs escolar 2022-2023 (generjuny 2023)

Grup de programa

Concepte

Import

326

227

14.498,79 €

326

227

42.288,13 €

326

227

27.789,34 €

i s’informa favorablement per a l’autorització de la despesa per import de 14.498,79 euros de
l’exercici 2021, amb el número 220210005537, i pel que fa a la despesa de l’exercici exercicis
futurs, restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
exercicis pressupostaris, de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Per
aquesta raó la Corporació haurà d’assumir el compromís d’incloure als Pressupostos dels
exercicis 2022 i 2023, i 2024 si esdevingués la pròrroga, l’import de la despesa prevista per a
cada anualitat.
Vist l’informe de jurídic de Secretaria, emès en compliment del que disposa l'article 275 del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i el punt 8 de la Disposició addicional tercera de la LCSP, segons el qual
els preceptes que li són específicament d’aplicació són els articles 17, 116, 153, 158 i 159 de
l’esmentada LCSP, és procedent l’adjudicació del contracte pel procediment obert simplificat,
no subjecte a regulació harmonitzada , en què tot empresari interessat podrà presentar una
proposició , la tramitació és de caràcter ordinari, i d’acord amb l’article 116 de la LCSP, a
l’expedient s’ha incorporat el Plec de clàusules administratives particulars, i el de prescripcions
tècniques particulars.
Atès que ha estat redactat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir aquesta contractació.
Atès que conforme allò disposat al punt 1 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l'òrgan
de contractació ha d'ésser l'Alcaldia, qui delegà la competència a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vacarisses , mitjançant Decret núm. 265/2020, d’1 de setembre, publicat al
Butlletí Oficial de la Província del 9 de setembre de 2020.
A la Junta de Govern Local proposo l’adopció del següent

ACORD
PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa del contracte dels SERVEIS DE FORMACIÓ EN
ANGLÈS I XINÈS PRESENCIAL PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES DEL
MUNICIPI DE VACARISSES, CURS 2021/2022 I 2022/2023, en la qual es justifica que no es
disposa de mitjans personals ni materials suficients per fer front a les prestacions que requereix
el servei.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, i disposar l’obertura del procediment obert
simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada, , d’adjudicació del contracte dels SERVEIS
DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I XINÈS PRESENCIAL PER A INFANTS, JOVES I PERSONES
ADULTES DEL MUNICIPI DE VACARISSES, CURS 2021/2022 I 2022/2023, amb tramitació
ordinària, essent el pressupost base de licitació de 84.576,26 euros ( exempt d’IVA ) vuitantaquatre mil cinc-cents setanta-sis euros amb vint-i-sis cèntims. S’estableix el preu unitari màxim
per hora del servei de classes d’anglès i xinès i de grup de conversa de 35,35 euros (exempt
d’IVA).
TERCER- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques particulars que regiran el contracte de servei de referència, disposant la seva
exposició al públic al tauler d’anuncis del Web municipal, a l’eTauler i al perfil del contractant de
la pàgina Web de l’Ajuntament, amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar.
QUART.- Autoritzar la despesa de 14.498,79 euros, IVA inclòs, per a cobrir la despesa de
l’exercici 2021, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària grup de programa 326 concepte 227
del Pressupost de 2021.
CINQUÈ.- Aprovar la despesa pluriennal i declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la
consignació pressupostària suficient per a cobrir la despesa que es derivi d’aquest contracte en
els exercicis futurs afectats, 2022-2023, per import de 42.288,13 euros, i amb càrrec a

l’aplicació pressupostària grup de programa 326 concepte 227 del Pressupost de l’exercici
2022, i 27.789,34 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària grup de programa 326
concepte 227 del Pressupost de l’exercici 2023.
SISÈ.- Facultar la regidora d’Educació, pel retorn o cancel·lació de la garantia definitiva, la
liquidació del contracte, així com l’aprovació de tots aquells actes administratius que es derivin
d’aquesta contractació.
SETÈ.- Publicar l’anunci de la licitació al perfil de contractant de la pàgina Web de
l’Ajuntament on també s’hi inseriran els arxius corresponents a la memòria justificativa del
contracte, així com la informació prevista a l’article 63.3.a) i b) de la LCSP, l’acord d’inici de
l’expedient de contractació i l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.”
I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a la data de la signatura
electrònica.

Vist i plau
L’alcalde

La secretària accidental

Antoni Masana i Ubach

Jorgina Torrella i Ubach

