Alcaldia
Promoció Econòmica
c/Tres Torres 18-20 - 08401 Granollers Tel: 938611390 Fax: 938792292

Núria Blanchar i Cazorla, secretària accidental de l'Ajuntament de Granollers
CERTIFICO: Que en data 20/08/2019 , l'alcalde, Josep Mayoral i Antigas, ha dictat la
Resolució núm. E-5726/2019 següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Contracte de docència d´una acció formativa en el marc dels Plans d´Ocupació
Municipals 2019.
Número Expedient: 193/2019/48
Fets:
1. D’acord amb l’informe tècnic emès, pel Director de Granollers Mercat, conjuntament amb
la Responsable del Servei d’ocupació, de data 29 de juliol de 2019, es justifica la necessitat
de contractar el servei d’acció formativa en el marc dels Plans d’ocupació Municipals de
2019 així com la gestió documental de les mateixes i desglossat en els lots següents:

NUM. DE LOT

ACCIÓ
FORMATIVA

HORES

ALUMNES

EDICIONS

LOT 1
Habilitats de
comunicació

50 hores

12

2

Eines Google

30 hores

8-9

2

Intel·ligència
emocional

30 hores

7

1

LOT 2
LOT 3

amb un termini d’execució d’1 any, sense possibilitat de pròrroga .
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2. El pressupost màxim de la contractació en període executiu és de 24.950,00 euros
exempt d’IVA (21%) d’acord amb l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
FORMACIO A
REALITZAR
LOT 1:
Habilitats
comunicació
LOT 2:
Eines google
LOT 3:
Intel.
Emocional i
resolució
conflictes
TOTAL

PREU/H
ORA/
CURS

DURADA
MÒDULS

ALUMNES/
GRUP

EDICIO
NS

PREU
EDICIÓ

IMPORT*

125,00 €

50 H

12

2

6.250,00 €

12.500,00 €

145,00 €

30 H

8

2

4.350,00 €

8.700,00 €

125,00 €

30 H

7

1

3.750,00 €

3.750,00 €
24.950,00

(*) Els imports econòmics s’han realitzat seguint la formula: preu hora (en euros) multiplicat
pel nombre d'hores de l'acció de formació.

3. El valor estimat del contracte és de 29.940,00 euros, exemp d’IVA. Aquesta xifra inclou
l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de l’article 101
LCSP, segons detall:


Període executiu

24.950,00 €



Modificació període executiu (15 %)

4.990,00 €

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària J2300/24126/22707
del vigent pressupost de la Corporació.

5. El responsable del contracte, d'acord amb l'article 62 de la Llei de contractes del sector
públic, serà el senyor Jordi Tàboas Suarez, director de Granollers Mercat .
6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert
simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària, d'acord amb l'article 116 i 159.6 i següents
de la Llei 9/2017 , 08 de novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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Fonaments de dret:
1. Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que
fa a la qualificació dels contractes de serveis.
2. L’article 28 i 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la necessitat del contracte i a la justificació de manca de mitjans propis.
3. L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en quant
a la designació d’un/a responsable del contracte.
4. L’article 99.3 de la Llei Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en
quant a la no divisió en lots del contracte.
5. Article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que
fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.
6. Article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert simplificat abreujat sumari) i
tramitació ordinària.

Resolc:

Primer. Iniciar l'expedient i autoritzar la despesa de la prestació dels serveis d’acció
formativa en el marc dels Plans d’ocupació Municipals de 2019 així com la gestió
documental de les mateixes per un termini d’1 anys sense possibilitat de pròrroga i
desglossat en els lots següents:

NUM. DE LOT

ACCIÓ
FORMATIVA

HORES

ALUMNES

EDICIONS

Habilitats de
comunicació

50 hores

12

2

Eines Google

30 hores

8-9

2

Intel·ligència
emocional

30 hores

7

1

LOT 1
LOT 2
LOT 3

3/4
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
12432000202574407333 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

per un import de 24.950,00 euros exempt d’IVA (21%) d’acord amb l’article 20.1.9 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Segon. Declarar la plurianualitat de la contractació que s'executarà en els exercicis 2019,
2020 d'acord amb la següent distribució:
FORMACIO A REALITZAR
LOT 1:
Habilitats comunicació
LOT 2:
Eines google
LOT 3:
Intel. Emocional i resolució conflictes
TOTAL

2019

2020

IMPORT TOTAL*

6.250,00 €

6.250,00 €

12.500,00 €

8.700,00€

14.950,00€

8.700,00 €
3.750,00 €

3.750,00 €

10.000,00€

24.950,00

Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat abreujat (sumari) i tramitació ordinària.

Quart. Designar com a responsables del contracte al senyor Jordi Tàboas Suàrez, director
de Granollers Mercat.
Cinquè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant i a l’ eTauler de la web municipal.
Sisè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 21/08/2019 .

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
21/08/2019
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