Expedient:

8103630008-2021-0000304

Òrgan competent:

Presidència

DECRET

Aprovar la despesa, l’inici de l’expedient i l’adjudicació del contracte
menor de serveis de per l’adjudicació del Programa de Promoció de la
Cohesió Social Lletres per a Tothom (Altafulla, La Canonja i El Morell).

Fets
1. D’acord a l’Addenda de pròrroga per al 2.021 del contracte programa
2016-2019 del Consell Comarcal del Tarragonès i pel compliment de
la
Fitxa número 7 Migracions i Ciutadania: Acollida, igualtat i
cohesió que consolida les actuacions que han permès tenir una
estructura a l’ens local per preveure la gestió de les polítiques de la
diversitat i del fet migratori amb professionals especialitzats i les
actuacions per garantir l’acollida i l’acomodació. El servei de primera
Acollida de la fitxa 7 ve reforçat Pel Programa Operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020, cofinançat el 50% pel Fons Social Europeu; núm.
CCI2014ES05SF0P007, any 2021. S’han de portar a terme tres cursos
als municipis d’Altafulla, La Canonja i El Morell, aquests municipis
disposaran de l’espai per a la realització dels cursos.
2. Cada curs o edició de Lletres per a Tothom, té una durada total de 120
hores, distribuïdes de la següent forma: 90 hores lectives en horari de
matí o tarda d’acord a criteris de viabilitat i optimització del curs i 30 hores
de pràctica o conversa en català amb implicació de la xarxa de voluntaris
del municipi per promoure el coneixement vivencial dels recursos
normalitzats, serveis i entitats del municipi i fomentar la relació entre els
veïns i veïnes.
3. Les 120 hores del curs es realitzaran entre els dies 21 de setembre i 31
de desembre de 2021, ampliable al 31 de gener de 2021. Cada edició pot
comptar, com a màxim, amb 30 alumnes (en aquest cursos s’admet
matrícula viva).
4. Conseqüentment, revisada la documentació presentada per cada una de
les empreses presentades, seguint la valoració dels requisits econòmics i
tècnics fixats en les condicions del contracte, la puntuació obtinguda és
la següent:
5.

5. Associació de professionals i estudiosos en llengua i literatura catalanes
(APELLC): 23 punts i (ESTUDIAR ÉS FÀCIL) 21 punts.
6. La tècnica comarcal informa tècnicament favorablement a favor de l’
APELLC Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura
Catalanes per a realitzar tres edicions o cursos de Lletres per a Tothom
als municipis de d’Altafulla, La Canonja i El Morell en el transcurs de l’any
2021.
7. La tècnica comarcal de la Unitat de Ciutadania i Cohesió Social ha emès
un informe, que es troba a l’expedient i es dona per reproduït, sobre la
necessitat i urgència d’aquesta adjudicació; així mateix es fa constar que
el proveïdor escollit està habilitat professionalment, no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superior el topall
màxim establert per aquest tipus de contracte l’any 2.021, i que no s’ha
alterat l’objecte del mateix.
8. La Secretaria valida i informa favorablement aquesta contractació de
serveis com a contracte menor que s’ajusta a la vigent legislació de
contractes públics.
9. S’ha presentat declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat
per a contractar i estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social, restant acreditada a l’expedient, conforme l’adjudicatari
no te cap incompatibilitat, ni deute per poder contractar amb l’
administració.
10. La intervenció comarcal ha fiscalitzat l’expedient i ha emès el
corresponent informe de requisits bàsics conforme a l’article 13 del Reial
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del
control intern a les entitat del Sector Públic Local.

Fonaments de dret
1. L’article 13.1.g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
2. Articles 17, 118, 131.3, 308 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del Sector Públic.
3. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò que no estigui derogat per la LCSP.
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, RESOLC:

1. Ratificar l’informe de necessitat del tècnic comarcal del departament
esmentat anteriorment.
2. Aprovar la despesa i iniciar l’expedient de contractació del servei per l’
adjudicació del Programa de Promoció de la Cohesió Social Lletres per a
Tothom (Altafulla, La Canonja i El Morell.
3. Adjudicar a l’empresa Associació de professionals i estudiosos en llengua
i literatura catalanes amb CIF G43675479 el servei de tres cursos del
Programa de Promoció de la Cohesió Social Lletres per a Tothom
(Altafulla, La Canonja i El Morell) en el transcurs de l’any 2021.
4. Adjudicar d’acord amb el detall que figura al seu pressupost per un import
total màxim de 11.250€ exempt d’IVA i amb les següents condicions:
L’execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l’informe de
necessitats que figura a l’expedient.
Codi CPV CPV: 80400000-8
El responsable del contracte serà Encarnació Santaulària Muixí.
Termini d’execució serà de 5 dies a comptar des de la data de
notificació del present acord.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les
persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com
personal del Consell Comarcal del Tarragonès.
5. Notificar aquesta adjudicació a tots els interessats.
6. Comunicar aquesta resolució a la intervenció comarcal.
7. Publicar l’extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal
de la transparència i al perfil del contractant.
8. Traslladar l’extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

El president
Joan Martí Pla Pla

