AJUNTAMENT DE PALAMÓS
L’Alcaldia en data 7 d’agost de 2017 ha expedit el decret número 2017/962 el contingut del
qual és el següent:
“Atès que un cop tingué lloc l’obertura del sobre A, que contenia la documentació corresponent
al criteri d’adjudicació del contracte dels serveis d’activitats formatives susceptible de ser
aplicat mitjançant fórmula, resultà identificada com a proposició econòmicament avantatjosa
l’oferta presentada per l’empresa ACTIESCOLA SLU.
Atès que l’esmentada empresa ha aportat la documentació acreditativa de la seva capacitat,
solvència econòmica i financera, solvència tècnica, que es troba al corrent de les seves
obligacions amb l’Administració Tributària, i amb la Seguretat Social, ha aportat declaració
expressa responsable indicant que la societat es troba exempta de l’impost sobre activitats
econòmiques i indicant la causa legal concreta de exempció, i ha constituït la garantia definitiva
del contracte.
Atès que s’ha comprovat d’ofici que aquesta empresa es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palamós.
Lluís Puig Martorell, alcalde de l’Ajuntament de Palamós, en exercici de la competència que té
atribuïda
RESOL
PRIMER.- Prendre en consideració que s’han complert els requisits exigits al requeriment que
s’ha dut a terme i, en conseqüència, efectuar l’adjudicació del contracte dels serveis d’activitats
formatives a favor de ACTIESCOLA SLU, pel preu de 359.552,95€ (IVA inclòs) pels dos anys
de durada del contracte, i amb subjecció a les determinacions del plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a la seva proposició.
Als efectes de l’adequada motivació de la present decisió, tal i com estableix l’article 151.4 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa constar el següent:
a) S’ha presentat tres empreses a la licitació. D’acord amb les previsions del plec de
clàusules administratives particulars, han estat declarada admeses al procés de licitació
atès que han presentat signat el formulari DEUC degudament complimentat amb les
dades exigides.
b) L’empresa Actiescola SAU ha obtingut 36,50 punts sobre els 45 punts màxims
possibles pels criteris d’adjudicació que precisen la formulació d’un judici de valor, que
són la suma dels 24,50 punts atorgats a la proposta organitzativa i els 12 punts relatius
al projecte de treball amb les famílies. L’empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa SL ha
obtingut un total de 44,50 punts que són la suma dels 24,50 punts atorgats per a la
proposta organitzativa i els 20,00 punts relatius al projecte de treball amb les famílies.
L’empresa Esquemes Informàtics SL ha obtingut un total de 13,00 punts que són la
suma dels 9,00 punts atorgats per a la proposta organitzativa i els 4,00 punts relatius al
projecte de treball amb les famílies
c) En relació al criteri d’adjudicació susceptible de ser aplicats mitjançant fórmula
l’empresa Actiescola SAU ha obtingut 55,00 punts sobre els 55,00 punts màxims
possibles, en front als 0,37 punts que ha obtingut l’empresa Estudi 6 Gestió
Socioeducativa SL i els 29,92 punts que ha obtingut l’empresa Esquemes Informàtics
SL.
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SEGON.- Aprovar la despresa despesa corresponent a l’exercici 2017, relativa als mesos de
setembre a desembre, per import de 71.910,59€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
17.08.32600.22738 “Contractació activitats formatives”.
TERCER.- Comunicar a l’empresa adjudicatària que la formalització del contracte tindrà lloc en
un termini no superior a cinc dies, a comptar des de l’endemà de la data en que rebi el
requeriment que a aquests efectes li trametrà l’Ajuntament, una vegada hagin transcorregut
quinze dies hàbils des de la data en que es remeti la notificació d’aquest acord als licitadors,
atès que és un contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
QUART.- Notificar la present resolució als licitadors i publicar-lo al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Palamós de manera simultània amb l’expedició de la notificació.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, d’acord amb allò que estableix l’article 52 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a la senyora Eva Comas Moreno,
professora de l’Escola Municipal d’Adults.”
Contra el present acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos, des de la recepció d’aquesta notificació,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
Així mateix, amb caràcter potestatiu, de forma alternativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en un
termini de 15 dies hàbils des de la data de remissió de la present notificació, data en la qual
simultàniament tindrà lloc la publicació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Palamós de
l’acord d’adjudicació del contracte i dels recursos procedents i que es fixa, als efectes d’allò
que estableix l’article 19 del Decret 221/2013 de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament,
en el dia 7 d’agost de 2017.
La interposició d’aquest recurs haurà d’anar precedida del corresponent anunci previ que
haurà de tenir lloc mitjançant la presentació, a l’Ajuntament de Palamós, d’un escrit
especificant l’acte del procediment de contractació que vagi a ser objecte del recurs i que
s’haurà de presentar dintre del termini d’interposició del propi recurs.
La presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà de fer-se necessàriament al Registre
General de l’Ajuntament de Palamós o al Registre del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.

