RESOLUCIÓ
D’adjudicació de l’expedient de contractació 19/19/PX/O
Vist que en data 13 de febrer de 2019, la Direcció de Serveis a la Joventut informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei d’organització i realització
d’estades fisicoesportives als albergs de la XANASCAT en el marc del programa escolar
“Una eina al servei de l’escola” per als cursos 2018/19 i 2019/20 i que en data 27 de febrer
de 2019 s’incoa l’expedient 19/19/PX/O per a la tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data 28 de febrer de 2019 el director general de l’Agència Catalana de la
Joventut certifica el crèdit suficient per dur a terme l’actuació per a l’any 2019 i en data 6 de
març de 2019 l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
informa favorablement l’expedient.
Atès que en data 7 de març de 2019 es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta
contractació i que en data 11 de març de 2019 es publica l’anunci de licitació al Perfil del
Contractant de l’ACJ, essent el termini per presentar proposicions el dia 26 de març de
2019 a les 14 hores.
Atès que el 28 de març de 2019 es procedeix a l’obertura del SOBRE A i del SOBRE B de
la proposició presentada.
Vist l’informe de 25 d’abril de 2019 de la Direcció de Serveis a la Joventut on s’informa de
la ponderació dels criteris subjectius de l’oferta presentada, en data 30 d’abril de 2019 es
procedeix a l’obertura pública del SOBRE C que conté l’oferta econòmica i altres criteris
objectius.
Vist l’informe de 8 de maig de 2019 de la Direcció de Serveis a la Joventut i l’Acta de la
Mesa permanent de contractació de l’ACJ de 10 de maig de 2019 per la qual acorda
proposar la millor oferta de l’expedient 19/19/PX/O així com la Resolució de millor oferta de
13 de maig de 2019 que proposa considerar millor oferta a l’ASSOCIACIÓ BASAROCA
AVENTURA; i un cop presentada la documentació necessària per a l’adjudicació del
contracte.
D’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen 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.
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Resolc
1. Aprovar la sol·licitud de l’ASSOCIACIÓ BASAROCA AVENTURA de retenció de preu
com a garantia definitiva de l’expedient de contractació 19/19/PX/O per un import del 5%
del preu d’adjudicació; en concret 2.908,45€.
2. Adjudicar la contractació del servei d’organització i realització d’estades fisicoesportives
als albergs de la XANASCAT en el marc del programa escolar “Una eina al servei de
l’escola” per als cursos 2018/19 i 2019/20 a ASSOCIACIÓ BASAROCA AVENTURA per un
import màxim de CINQUANTA VUIT MIL CENT SEIXANTA NOU EUROS AMB UN
CÈNTIM (58.169,01 €) IVA no inclòs, que es distribueix en els preus unitaris següents:
Import
per Import
per
participant curs participant curs
2018-2019
2019-2020
3 dies / 2 nits (cicle mitjà, superior, ESO,
46,37 €
batxillerat i treball de síntesi)

46,84 €

2 dies/ 1 nit (cicle mitjà, superior, ESO, batxillerat
32,02 €
i treball de síntesi)

32,34 €

Activitat complementària camp d’aprenentatge ½
dia (tarda o nit). Tarda: 2 hores de durada (de
7,74 €
18:00 a 20:00 hores). Nit: 1 hora i 30 minuts de
durada (de 21:30 a 23:00 hores)

7,82 €

Activitat complementària camp d’aprenentatge
11,79 €
paquet 1 dia. Durada: 3 hores i 30 minuts.

11,91 €

Activitat complementària camp d’aprenentatge
22,07 €
paquet 2 dies. Durada: 7 hores.

22,29 €

Així mateix, s’incorpora la resta d’elements que conformen l’oferta tècnica i econòmica.
3. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar-la a les
persones interessades.
4. Formalitzar el contracte entre l’ACJ i l’ASSOCIACIÓ BASAROCA AVENTURA quan
legalment correspongui.
Barcelona, 28 de maig de 2019
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