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Exp. Núm.: CS/2019042
GES-2095/2019
Decret
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Serveis docents consistent en la Formació d’Oferta en
Àrees Prioritàries – FOAP 2019 – MF0970_1
Procediment de contractació: contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 7.200,00 euros
Durada de l'execució: durada del curs

A la vista de l'expedient de contractació tramitat i dels informes que consten a
l’expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis docents consistent en la Formació d’Oferta
en Àrees Prioritàries, adreçades prioritàriament a persones desocupades, que
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la convocatòria 2019,
en les condicions que figuren en la seva oferta del mòdul formatiu MF0970_1, al
licitador senyora Gemma Rius Clusellas, per un import de 6.408,00 euros exempts
d’IVA, corresponent a 53,40 euros/hora.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent de 6.408,00 euros exempts d’IVA amb
càrrec a la partida 60.241.22606 del projecte 2019-3-FOAP1.
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Valor estimat del contracte: 7.200,00 euros

Número: 2019-1517 Data: 28/11/2019

Codi CPV: 80500000-9 Serveis de formació

Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
Quart.- Designar com a responsable del contracte a la tècnica de Promoció
Econòmica.
Cinquè.- Notificar a la senyora Gemma Rius Clusellas, adjudicatària del contracte, la
present Resolució i citar-la per a la signatura del contracte.

Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge.
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Davant meu
La Secretària accidental

DECRET

L’Alcaldessa

Número: 2019-1517 Data: 28/11/2019

Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

