INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU I D’ADJUDICACIÓ DE LA CELEBRACIÓ D’UN
CONTRACTE ADMINISTRATIU MENOR
(article 118.3 LCSP)
Dades del contracte

Nom/objecte:

Contractar la formació per a les persones
participants en els Plans d'Ocupació ''Suport al
Manteniment de proximitat i edificis públics '' i
''Suport als Serveis a la Ciutadania'' (AMB- 2a
convocatòria - 2018-2019)

Referència expedient:

G4882018000140

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

lopezsl

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

2.500 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

2.500 €

Data prevista d’inici:

Octubre 2018

Data prevista de finalització:

Novembre 2018

b) Únicament per contracte de serveis o concessió de serveis
Sí
No
- S’ha fet establiment del servei?
- Hi ha reglament regulador del servei?

Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris

Especificar altres criteris:
Característiques del contracte
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1.- Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que
es proposa, en base a la competència municipal establerta a la normativa de règim
local o sectorial consistent en la contractació de la formació del mòdul “Treballs en
alçada”, de 8 hores, i dos mòduls “Riscos Laborals”, de 4 hores cadascun, per a les
persones participants en els Plans d'Ocupació ''Suport al Manteniment de proximitat i
edificis públics '' i ''Suport als Serveis a la Ciutadania'' (AMB- 2a convocatòria - 20182019)
2.- Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient per poder assumir la tasca
anteriorment descrita.
3.- Que es disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per realitzar
l’esmentada contractació
4.- Que DECLARO que en el present expedient NO s’està alterant l’objecte del
contracte a la fi d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, NO
efectuant-se una fragmentació fraudulenta de l’objecte del contracte.
Que DECLARO que el contractista proposat com adjudicatari NO ha subscrit amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat més contractes menors de la mateixa
prestació/objecte que el present contracte, i que en cas contrari en cap cas serien
prestacions susceptibles de conformar una unitat prestacional.
Que DECLARO que no existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de
contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la present que globalment superin
l’import límit de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Els Plans d’ocupació, subvencionats per l’AMB, que cal posar en marxa en l’últim
trimestre del 2018, contemplen una formació obligatòria que cal realitzar en el primer
període del contracte dintre de la jornada laboral.
La formació de Treballs en alçada i el mòdul de Relacions laborals cal fer-los en unes
instal·lacions adients i que comptin amb els elements adequats i l’homologació
corresponent per a la formació.
En el darrer any s’ha col·laborat amb vàries empreses especialitzades en aquest tipus
de formació que ha invalidat la possibilitat de col·laborar amb elles.
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Per aquest motiu s’ha sol·licitat el pressupost corresponent a l’empresa La Cocotte
minute, per impartir aquestes formacions, que son necessàries per complir amb les
directrius que fixa l’Administració que subvenciona el programa.
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Les dades del pressupost son les següents:
QUANTITAT
8h
8h

DESCRIPCIÓ
Formació “Treballs
en alçada”
Formació Relacions
Laborals
TOTAL

PREU
1.200 €
840 €
2.040 €

Atès que el pressupost encaixa en els límits d’un contracte menor ja que és inferior a
3.000 €
Atès que des de el servei de Formació de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat
Econòmica es considera que l’oferta compleix tots els requisits per donar compliment a
la normativa de l’Administració que subvenciona el projecte i es adequada
econòmicament.
Es considera procedent i adequat l’encàrrec a l’empresa LA COCOTTE MINUTE,
l’execució d’aquest contracte per l’import esmentat.
Tècnica responsable de l’Aula Sant Feliu
[Firma01-01]
CPISR-1 C Lidia Lopez Serna
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