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[FirmaDecreto]

DEPARTAMENT: COMPRES, CONTRACTACIO
ASSUMPTE:
Aprovació de l'expedient i de la convocatòria per a
l'adjudicació del servei d’execució del programa de reforç
educatiu i de suport a la integració social dirigit a alumnes de
primària de l’Escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí
INTERESSAT: DEPARTAMENT D' INTERVENCIO
EXPEDIENT: CCGE2019000166 X2019005001 CO2019004EDU

El Sr. Alejandro Medrano Soler, tinent d’alcalde i president de
l’Àrea de Serveis a les Persones, de conformitat amb la
Resolució núm. 20190001001689 de data 21.06.2019, dictada segons
arts. 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i arts. 53 i 56 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposo:
Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació mitjançant el
procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la LCSP
del contracte que té per objecte la prestació del servei
d’execució del programa de reforç educatiu i de suport a la
integració social dirigit a alumnes de primària de l’Escola
Roser Capdevila de Sant Joan Despí, amb un pressupost de
licitació de 26.880,00 €, exempt d’IVA, i un termini d’execució
de dos cursos escolars (d’acord amb les dates que figuren al
plec de prescripcions tècniques).
Vist l’informe d’Intervenció.
Vist l’informe de Secretaria.
Atès el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre
preparació i aprovació dels expedients de contractació.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat
conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament mitjançant Resolució núm. 20190001001689 de
data 21.06.2019.
RESOLC:
PRIMER.Aprovar
el
Plec
de
Clàusules
Administratives
Particulars i el Plec de Condicions Tècniques reguladors del
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contracte que té per objecte la prestació del servei d’execució
del programa de reforç educatiu i de suport a la integració
social dirigit a alumnes de primària de l’Escola Roser Capdevila
de Sant Joan Despí, amb un pressupost de licitació de 26.880,00
€, exempt d’IVA, i un termini d’execució de dos cursos escolars
(d’acord amb les dates que figuren al plec de prescripcions
tècniques).
SEGON.Aprovar
l'expedient
de
contractació
i
disposar
l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat.
TERCER.- Aprovar l'autorització de despesa màxima derivada de
l'execució d'aquest contracte d'acord amb el següent detall,
subordinada en tot cas a l'existència de crèdit adequat i
suficient en cada un dels exercicis pressupostaris afectats:
Exercici pressupostari Partida pressupostària

Despesa

2020

07 3261 22799

16.541,55€

2021

07 3261 22799

10.338,45€

QUART.- Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del
contractant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí atorgant un
termini de 15 dies naturals per a la presentació de
proposicions.
CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquesta resolució als departaments
d’Intervenció Municipal i d’Educació, Infància i Família.
Informe d’Intervenció favorable
[Firma01-01]

Ho mano i signo
[Firma03-01]

Diligència per a fer constar que aquest document signat amb
signatura electrònica reconeguda s'inscriu en el llibre de
resolucions i decrets amb el número i data assenyalada a
l'encapçalament. La Secretària.
[Firma04-01]

MEDRANO SOLER, ALEJANDRO
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