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Mitjançant Decret núm. 2022/366 de 4 de febrer de 2022, es va acordar iniciar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, així com
l’aprovació dels plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques
relatives al Servei de planificació i execució de tallers formatius i activitats
educatives en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global i la justícia social,
adreçats a l’alumnat dels centres educatius d’Esplugues de Llobregat amb la
següent distribució pressupostària i imputació a la partida núm. 17 32700 22699
Activitats Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
I M P O R T
I M PO R T
PRESSUPOST
I
V A
LICITACIÓ
(EXEMPT)
(IVA EXCLÒS)
25.122,80 €
Març-desembre 2022
18.738,00 €
Gener - juny 2023
43.860,80 €
TOTAL

T O T A L
PRESSUPOST
DE LICITACIÓ
(IVA INCLÒS)
25.122,80 €
18.738,00 €
43.860,80 €

Juliol i agost sense servei.
Exempt d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de
l’Impost sobre el valor afegit.
Partida pressupostària núm. 17 32700 22699 Activitats Solidaritat i Cooperació
al Desenvolupament.
Exhaurit el termini hi ha les següents ofertes vàlidament presentades:
ETICHABITAT S.C.C.L. amb NIF F66437831
BOSSBROTHERS SENSIBILIZACIÓN 3.0, S.L. amb NIF B66483579
Associació Teatral Mousiké amb NIF G61899043
Nascor Formación S.L. amb NIF B65187569
Una vegada s’han valorat els aspectes relatius als criteris d’adjudicació la tècnica
responsable del contracte del tenor següent:

Disseny de tallers adaptat a les
temàtiques i a les persones
destinatàries (0-10 punts)

Associació
Teatral
Mousike

Boss Brothers
Sensibilización
3.0

Ètic Hàbitat

Nascor Formación
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4
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Incorporació de la perspectiva
de gènere en el disseny dels
tallers
(0-5 punts)
Propostes innovadores per al
desenvolupament dels tallers,
que incloguin metodologies
participatives (0-5 punts)
Sistema d'avaluació: indicadors i
mitjans per al seguiment i
l'avaluació dels tallers (0-2
punts)
Sinèrgies i/o treball en xarxa amb
entitats especialitzades en drets
humans (0-3 punts)
TOTAL
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Pel que fa als criteris d’oferta econòmica i automàtics d’adjudicació els resultats
són els següents:
L’oferta econòmica presentada per l’empresa Nascor Formación no es pot
valorar donat que és errònia en el plantejament i per tant no es pot considerar.
Els resultats de l’avaluació de forma objectiva de l’oferta econòmica, l’experiència
professional, en el desenvolupament de tallers de les temàtiques especificades al
plec adreçades a infants i joves, de les persones que realitzen els tallers i
l’aportació de millores a les tasques requerides, és la següent:
1. Oferta econòmica (màxim 45 punts).
-Boss Brothers Sensibilización 3.0. Fa una oferta econòmica de 38.428,76€. Es
tracta de la millor oferta econòmica.

La puntuació d’aquest criteri és de 45 punts.
-Ètic Hàbitat. Fa una oferta econòmica de 38.522,00€.

La puntuació d’aquest criteri és de 43,65 punts.
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Oferta Econòmica (0-45
punts)
Experiència Professional
(0-10 punts)
Aportació de millores: Vídeo
(0-10 punts)
Aportació de millores: 5
tallers (0-10 punts)
TOTAL
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Boss Brothers
Sensibilización
3.0

Ètic Hàbitat

Nascor Formación

45

43,65
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73

63,65

0

A continuació es detalla el resum de les puntuacions obtingudes de les empreses
en les dues Meses de contractació:
Boss Brothers
Sensibilización 3.0

Ètic Hàbitat

Sobre A

21

19

Sobre B

73

63,65

Total

94

82,65

Per tot el que s’ha exposat, es considera que la millor oferta presentada és la
corresponent a l’empresa Boss Brothers Sensibilización 3.0, a la que es proposa
l’adjudicació.
Per raons del servei, l’activitat tindrà inici al mes d’abril sense que es
redistribueixi la despesa pel 2022, atès que es procedirà a la recalendarització
de l’activitat.
Vist que l’adjudicatària proposada ha complimentat el tràmit d’aportació de la
documentació relativa a l’art. 150 LCSP i ha fet el dipòsit de la garantia
corresponent en temps i forma.
Vist que s’han complimentat els informes pertinents
S’informa favorablement la següent proposta

PRIMER.- Mantenir la competència e l’alcaldessa en virtut de l’apartat 4.3 del
Decret 2198 de 17 de juny de 2019.
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SEGON.- Declarar la validesa de l’acte licitatori i adjudicar a BOSSBROTHERS
SENSIBILITZACIÓ 3.0 amb NIF B66483579, el contracte de servei de planificació
i execució de tallers formatius i activitats educatives en l’àmbit de l’educació per a
la ciutadania global i la justícia social, adreçats a l’alumnat dels centres educatius
d’Esplugues de Llobregat, amb un pressupost màxim de 38.428,76 € exempts
d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’impost
sobre el valor afegit d’acord amb l’establert als plecs de la contractació.
TERCER.- Aprovar la disposició de la despesa plurianual per un import màxim
de 38.428,76 € exempts d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de
desembre de l’impost sobre el valor afegit, a favor de BOSSBROTHERS
SENSIBILITZACIÓ 3.0, amb NIF B-66483579, amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 17 32700 22699 Activitats Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament i la següent distribució.

abril/desembre de 2022

I V A
I M P O R T
E X E M P TOTAL
DESPESA
T
22.011,41€
22.011,41 €

Gener-juny 2023

16.417,35 €

-

16.417,35 €

TOTAL

38.428,76 €

-

38.428,76 €

No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del
contracte per l’any 2023 i a l’aprovació definitiva dels corresponent pressupostos.
En tot cas, el contracte s’executarà amb subjecció als plecs contractuals, la oferta
presentada per durant la licitació, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i la resta de normativa aplicable.
QUART.- Anular la disposició pressupostària de data 4 de febrer de 2022 per
import de 5.432,04 € amb càrrec a la partida pressupostària núm. 17 32700
22699 Activitats Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament. amb la següent
distribució:
PERÍODE

abril/desembre 2022
Gener/juny
TOTAL

I M P O R T
I M P O R T
DIFERÈNCIA
PRESSUPOS
ADJUDICACIÓ
T LICITACIÓ
25.122,80 €

22.011,41€

3.111,39 €

18.738,00 €
43.860,80 €

16.417,35 €
38.428,76 €

2.320,65 €
5.432,04 €
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CINQUÈ- Ordenar la publicació al perfil del contractant de la formalització del
contracte, en la forma prevista en l’art. 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP 9/2017).
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SISÈ- Notificar la present resolució a l’empresa interessada, als efectes de
formalització del contracte mitjançant signatura d’acceptació de la present
resolució d’adjudicació, per part de l’empresa.
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31/03/2022 18:51

