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Exp.: C1742021140 - 490/2021

CELSA PÉREZ GIL, Secretària-Interventora de l’Ajuntament d’Òdena.
CERTIFICO: Que el dia 15 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Per acord de Junta de Govern Local de data 17.06.2021 es va aprovar inicialment el Plec
de clàusules administratives i les clàusules tècniques particulars per a la contractació del
servei de “Dinamització del Centre Cívic el Pla 2021-2023”, alhora que s’iniciava el
procediment de licitació dels servei mitjançant tramitació ordinària, procediment obert
simplificat. En no presentar-se al·legacions, els plecs han esdevingut aprovats
definitivament.
En execució de la resolució es va fer públic l’anunci de licitació mitjançant la seva inserció en
el perfil del contractant i en el Tauler per un període mínim de 15 dies habils. Dins del termini
d’exposició pública han formulat proposta mitjançant l’eina Sobre Digital:

En data 20 de maig de 2021, a les 17’00 hs es va procedir a la constitució de la Mesa de
contractació i a l’obertura del sobre únic, segons consta en l’acta que tot seguit es transcriu:
“

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA SOBRE ÚNIC
Localitat i lloc: Òdena
Data: 8 de juliol de 2021
Comença: 10:00 hores
Finalitza: 10:15 hores
Mesa de Contractació, assistents:
Presidenta:
- Vanessa Garcia Ribera, 2n. Tinent d’alcaldia
Vocals:

- Secretaria –Interventora: Celsa Pérez Gil
- Tècnic operatiu de tresoreria: Antoni Pujadó Estany
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Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte: “DINAMITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC EL PLA 2021-2023”
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT SIMPLIFICAT
Convocatòria licitació. ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17/06/2021
Exp. C17420201017 – 119/2021

- Àrea de Serveis a les Persones: Fina Tomàs Tort, funcionària
responsable de l’àrea.
Actua com a secretària la funcionaria de l’Ajuntament d’Òdena Sra. Quima Rico Santano.
Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la Mesa de Contractació. Es constitueix la Mesa amb els assistents
esmentats a l’encapçalament, designats en el plecs administratius particulars aprovats per
acord de Junta de Govern Local de data 17.06.2021 i pel decret de nomenament de
substituts, núm. 473 de data 5 de juliol de 2021.
2. Licitadors que han formulat proposta
El President de la Mesa llegeix l’anunci de la convocatòria d’inici de la licitació per
contractar, acordada per Junta de Govern Local, de data 17.06.2021, convenientment
publicitada a través d’anuncis inserits al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Òdena i en
el web corporatiu.
A continuació la secretària de la Mesa dóna lectura del licitador presentat dins de termini,
segons consta a la certificació emesa per l’eina Sobre Digital.

Obert el sobre únic mitjançant l’eina Sobre Digital, es procedeix a la qualificació dels
documents aportats, i s’acorda:
Primer.- Declarar admesa la proposta presentada per FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL
ATLAS (G63265631).

La proposta efectuada per l’únic licitador és la següent:




Preu hora servei 16,19 €
SÍ ofereix la millora d’un servei extra a determinar per l’Ajuntament, màxim 20 hs

Avaluada la proposta i vist que l’oferta no es troba incursa en baixa desproporcionada es
proposa a l’òrgan de contractació que ha de resoldre el procediment, l’adjudicació a favor de
la FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS (G63265631), per quan resulta titular de l’oferta
més avantatjosa, ja que ha obtingut la valoració més alta d’acord amb els criteris de
qualificació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars verificat.
Procediria requerir a l’adjudicatari proposat que en el termini de 10 dies hàbils, aporti la
documentació indicada en la clàusula quinzena i en especial l’indicat en l’apartat 4 del
quadre resum de característiques del plecs de clàusules administratives.”
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3. Proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica
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Requerida documentació prèvia a l’adjudicació d’acord amb la clàusula quinzena
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació,
l’empresa proposada com a adjudicatària, en data 14.07.2021, mitjançant la
plataforma de contractació, ha donat compliment al mateix.
Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa la Llei de
contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, i d’acord amb les atribucions que
l’Alcaldia ha delegat en favor de la Junta de Govern Local per mitjà de resolució núm. 542 de
19/07/2019,
Aquesta Junta de Govern Local adopta els següents acords,
Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar a FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS
(G63265631) el contracte del servei de “Dinamització del Centre Cívic el Pla 2021-2023” pel
preu de 23.232,65 €.
Segon. Autoritzar i disposar d’un crèdit per import màxim de 7.933,10 euros amb càrrec o a
l’aplicació pressupostària 43.33701.22706 del pressupost vigent.i un crèdit de 15.299,55 a
càrrec e l’aplicació pressupostària que s’habiliti a tal efecte pel que fa al pressupost de l’any
2022.
Tercer. El termini d’execució del servei s’estableix pel curs escolar comprès de setembre
2021 a juny 2022 amb possibilitat d’una única pròrroga, curs escolar de setembre 2022 a
juny 2023.
Quart. L’eficàcia i executivitat de la contractació concertada no s’iniciarà i/o la seva prestació
se suspendrà si així ho determina normativa estatal i/o autonòmica de referència -amb motiu
de la situació de pandèmia Covid-19–sense que pugui el prestador del servei contractat
reclamar en raó de dites circumstàncies la retribució econòmica pactada i/o responsabilitat
patrimonial derivada a l’Ajuntament.

Sisè. Notificar l’acord a l’adjudicatària, així com als Serveis econòmics municipals.”
I per a que consti, i sense perjudici del que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta, en els
termes de l’article 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre emeto la present certificació
a Òdena, a 20 de juliol de 2021.
La Secretària – Interventora
Celsa Pérez Gil

Vist i plau
L’alcaldessa
Maria Sayavera Seuba
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Cinquè. Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura dels documents que escaigui fins a
la formalització del contracte.

