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Serveis Jurídics i Contractació
Contractació Mpal.
N774220040
EI L'EINA COOPERATIVA, SCCL
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE SUPORT UNIVERSAL DE CURES,
INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN TEMPS
EDUCATIU DE MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS
PÚBLICS DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
RESOLUCIÓ

Vist l’informe proposta elaborat prèviament i què en la seva part d’antecedents i disposicions
legals aplicables diu:
Atès l’expedient que se segueix per a la contractació, mitjançant procediment obert, per raó de
la quantia, amb tramitació urgent, pels motius d'interès públic justificats a l'expedient, dels
serveis de suport universal de cures, inclusió i atenció a la diversitat en temps educatiu de
migdia als centres educatius públics del municipi de Barberà del Vallès, qualificat com a
contracte de serveis, en aplicació dels articles 17 i 308 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Atès que l’inici de l'expedient de la contractació esmentada es va acordar mitjançant Decret de
l'Alcaldia núm. 2022LLDC002104, de 20 de juliol de 2022, resolució per la qual també s’aprovà
el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen per a
la selecció i adjudicació d’aquest contracte.
L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del contractant de la pàgina web d'aquest
Ajuntament, en data 20 de juliol de 2022, d'acord amb les previsions dels apartats 2) i 3) de
l'article 159 LCSP, sent la data límit de presentació de les ofertes el dia 28 de juliol de 2022.
Atès el resultat d'aquest procés de licitació, al qual s’han presentat quatre empreses, que es
corresponen amb ACTIESCOLA SLU (Plica núm. 1), PONREC ASSESSORS SL (Plica núm.
2), NASCOR FORMACIÓN SL. (Plica núm. 3) i E.I. L'EINA, SCCL (Plica núm. 4), les
proposicions de les quals van ser llegides en sessió no pública de data 1 d'agost de 2022.
Atès el contingut del dictamen de la Mesa de contractació, celebrada en sessió no pública, de
data 4 d'agost, segons el qual, i a la vista de l'informe tècnic emès pels serveis tècnics
municipals, document que consta incorporat en l'expedient, en relació amb la ponderació global
assignada a les quatre empreses licitadores, es van classificar per ordre decreixent les ofertes
presentades, d'acord amb el previst a l'article 150.1 de la LCSP, tot resultant que la proposició
amb millor relació qualitat-preu que obté la major puntuació es correspon amb la presentada
per la raó social E.I. L'EINA, SCCL, amb CIF núm. F64422207, per un import total màxim de
151.487,22 €, IVA exempt; i d'acord amb els preus unitaris i la resta de millores indicades en la
seva oferta.
Atès que, en data 4 d'agost de 2022 s'ha requerit a la raó social esmentada a fi que presentés
determinada documentació administrativa pendent d'aportar de conformitat amb el que
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s'estableix a l'article 150.2 LCSP, i que constituís la garantia definitiva escaient, xifrada en
7.574,36 €; requeriments als que la mateixa ha donat efectiu compliment en data 5 d'agost de
2022.
Atesa la urgència en l'adjudicació del contracte a la vista de l'ineludible inici del curs escolar el
proper dia 1 de setembre de 2022; motiu pel qual és necessari que l'Alcaldia avoqui les
facultats que li atribueix la Disposició addicional segona de la LCSP, delegades a la Junta de
Govern Local mitjançant Decret núm. 2019LLDC002264, de 4 de juliol de 2019, d'acord amb
les raons que degudament es justifiquen a l'informe tècnic emès en data 29 de juliol de 2022
És per tot això que, d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics corresponents, conforme al
dictamen de la Mesa de contractació i amb la fiscalització prèvia de la intervenció de fons,
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RESOLC:
Primer.- Avocar puntualment les facultats delegades per l'Alcaldia a la Junta de Govern Local,
mitjançant Decret núm. 2019LLDC002264, de data 4 de juliol de 2019, per les raons exposades
als antecedents de la present resolució.
Segon.- Prestar conformitat al procés de licitació i adjudicació de la contractació, mitjançant
procediment obert, per raó de la quantia, amb tramitació urgent, pels motius d'interès públic
justificats a l'expedient, dels serveis de suport universal de cures, inclusió i atenció a la
diversitat en temps educatiu de migdia als centres educatius públics del municipi de Barberà
del Vallès, iniciat mitjançant decret núm. 2022LLDC002104, de 20 de juliol de 2022.
Tercer.- Adjudicar a l'empresa E.I. L'EINA, SCCL, amb CIF núm. F64422207, el contracte dels
serveis de suport universal de cures, inclusió i atenció a la diversitat en temps educatiu de
migdia als centres educatius públics del municipi de Barberà del Vallès, en ser la que millor
puntuació ha obtingut i, per tant, resultar l’oferta amb millor relació qualitat-preu per
l’Ajuntament, a més d'ajustar-se a les condicions previstes al Plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars; tot això, de conformitat amb el contingut del dictamen de
la Mesa de contractació, de data 4 d'agost de 2022 i els motius explicitats a l'informe tècnic
emès a l'efecte, documents que consten incorporats a l'expedient. L'adjudicació es realitza en
els termes següents:
-

Preu d'adjudicació: per un import total màxim de 151.487,22 €, IVA exempt,
corresponent a la seva durada inicial del contracte i, d'acord amb els preus unitaris i la resta
de millores indicades en la seva oferta.

-

Termini de prestació: La durada inicial del contracte serà de dos anys, amb efectes a
partir de l'1 de setembre de 2022, podent ser prorrogable per períodes anuals, fins a un
màxim de dos anys més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament i per escrit,
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre
anys. El període de prestació efectiva dels serveis serà de cursos escolars, amb efectes a
partir de l'1 de setembre i fins el 30 de juny, sense excloure que per necessitats del servei
pugui també ser prestat durant els mes de juliol
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-

La resta de condicions que determinen la present contractació són les fixades al Plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques juntament amb les recollides a l'oferta
presentada per l'adjudicatària.

Quart.- Aplicar la despesa que representa aquesta contractació, mitjançant l'aprovació del
corresponent document comptable "D", per un import total màxim de 151.487,22 €, IVA
exempt, corresponent als dos anys de durada inicial del contracte i, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2022.511.231.22706, i d'acord amb el següent desglossament:
Exercici

Import

IVA

2022
2023
2024

30.297,44
75.743,61
45.446,17

Exempt
Exempt
Exempt

Import total

A càrrec de l'aplicació
pressupostària
30.297,44 €
2022.511.231.22706
75.743,61 €
2023.511.231.22706
45.446,17 €
2024.511.231.22706
151.487,22 €

En aquest sentit, així mateix, i per tractar-se d'un contracte plurianual, l'adjudicació estarà
sotmesa a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del pressupost municipal corresponent i
d'existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d'aquest
contracte en els exercicis següents.
Cinquè.- Notificar el contingut d’aquesta resolució tant a l'empresa adjudicatària com a la resta
d'empreses interessades, amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar en contra.
Sisè.- Comunicar telemàticament el contingut d'aquesta resolució als serveis tècnics municipals
i a la Intervenció de Fons.
Setè.- Citar l'adjudicatària per concórrer a formalitzar el contracte administratiu corresponent,
un cop hagin transcorregut els quinze dies hàbils des de que es remeti la notificació de la
present resolució, en tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial en matèria de
contractació conforme a l’article 44 i 153.3 de la LCSP
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Barberà del Vallès, en compliment d’allò establert a l’article 154 de la LCSP.
Novè.- Donar compte del contingut de la present resolució a la propera Junta de Govern Local.
Barberà del Vallès
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