CERTIFICAT
EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

2353/2021

La junta de govern local

06/09/2021

EN QUALITAT DE SECRETARIA ACCIDENTAL D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:
10. EXPEDIENT 2353/2021. ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT A L’ASSOCIACIÓ EINES PER TOTHOM EL CONTRACTE DELS
SERVEIS PER LA GESTIÓ DELS CURSOS I TALLERS DEL CENTRE DE FORMACIÓ
PERMANENT MUNICIPAL CAN LLETRES DE LLINARS DEL VALLÈS PER UN
IMPORT TOTAL DE 49.177,40 EUROS (EXEMPT D’IVA) PER LA DURADA INICIAL
DEL CONTRACTE FIXADA EN DOS ANYS A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE DE 2021 I
PRORROGABLE ANUALMENT PER DOS ANYS MÉS
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vistes les diferents actes de la Mesa de Contractació d’obertura dels sobres digitals, s’ha
proposat l’adjudicació del citat contracte a l’Associació Eines per Tothom a l’ésser el
licitador que ha obtingut una major puntuació (92 punts) resultant ser la millor oferta
respecte tots els criteris de valoració d’acord amb les diferents reunions de la Mesa de
Contractació.
Atès que l’Associació eines per Tothom ha dipositat un aval bancari d’import 2.458,87
euros, en concepte de garantia definitiva de l’esmentat contracte així com ha aportat la
documentació requerida.
Vist que la puntuació final obtinguda per les empreses licitadores, per ordre creixent, és la
següent:
Empresa Oferta econòmica Puntuació (100 punts)
Grado Informatica y Gestion SL 25.255,37€ 77,08
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Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2021 es va aprovar la
licitació electrònica, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració
del contracte dels serveis per la gestió dels cursos i tallers del centre de formació
permanent municipal Can Lletres de Llinars del Vallès, amb un import màxim de licitació de
25.497,60 euros anuals (exempt d’IVA), segons consta a l’expedient administratiu núm. 2353
/2021.

Associació Eines per Tothom 24.588,70€ 92,00
De conformitat amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
S’acorda el següent:
Primer.- Adjudicar mitjançant procediment obert simplificat a l’Associació Eines per Tothom
el contracte dels serveis per la gestió dels cursos i tallers del centre de formació permanent
municipal Can Lletres de Llinars del Vallès per un import total de 49.177,40 euros (exempt d’
IVA) per la durada inicial del contracte fixada en dos anys a partir de l’1 d’octubre de 2021 i
prorrogable anualment per dos anys més, a l’ésser aquesta l’empresa que ha presentat la
millor oferta per l’ajuntament, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars,
al plec de prescripcions tècniques aprovat i a l’oferta presentada.
Segon.- Requerir l’adjudicatari d’acord amb el que disposa l’article 153, apartat tercer, de la
LCSP, perquè formalitzi el contracte adjudicat en el termini de quinze dies a comptar de l’
enviament del present acord a tots els licitadors, en el benentès que si no es formalitza per
causes imputables al contractista durant aquest termini, se’n derivaran les conseqüències
previstes en la legislació vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta d’empreses licitadores.

I perquè així hi consti allà on convingui, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i
plau del Sr. Alcalde de conformitat amb l’establert en l’article 206 del Reial Decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Públiques.
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