Òrgan resolutori: Junta de govern local
Caràcter: Ordinària
Data: 02/11/2021 13:30:00
Número de proposta: PRP2021/1896
Nom: Desistiment del procediment de licitació del contracte de Servei per a
desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre Obert les Tres Moreres per a menors
en seguiment dels serveis socials municipals, CONT2100068
Regidoria: Regidoria de Serveis Generals
ATÈS que per Acord de Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2021 es va
aprovar iniciar l’expedient de la convocatòria mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada, a l’empara dels articles
156 a 158 de la LCSP, del contracte de Servei per a desenvolupar el projecte
socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres per a menors en seguiment dels
Serveis Socials municipals, expedient CONT2100068, per un termini de 2 anys,
amb possibilitat de dues pròrrogues de fins un (1) any cadascuna, així com els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regirien el contracte.
ATÈS que el valor estimat del contracte és de 77.817,08 € (més l'IVA que li
correspongui) d'acord amb l'article 101 de la LCSP.
ATÈS que el pressupost de base licitació és de 38.908,54 € (IVA exclòs) i 47.079,34
€ (IVA inclòs).
ATÈS que l’anunci de licitació va ser publicat en data 22 d’octubre de 2021 en el
perfil del contractant, de conformitat amb l’article 63 de la LCSP, així com tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació, en particular el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
ATÈS que el codi CPV corresponent al contracte és: 85311300-5 Serveis socials
destinats a infants i joves, que es contemplen en la Llei de Contractació.
ATÈS que l’objecte del contracte no es divideix en lots ja que la realització
independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte de forma
independent per diversos contractistes dificultarien la coordinació global amb
l’equip mínim de professionals requerit, els quals executarien el servei d’una
manera coordinada i conjunta, d’acord amb la programació i els diferents horaris
per prestar el servei; així com, la persona encarregada que disposaria
l’adjudicatari/ària hauria de poder planificar el servei, coordinar els/les
professionals que prestarien aquest servei i vetllaria pel bon funcionament i
l’acompliment de l’horari establert.
ATÈS que els criteris d’adjudicació es basen en una pluralitat de criteris, el 75%
mitjançant l’aplicació automàtica de fórmules i el 25% mitjançant judici de valor.
ATÈS que al dia de la data l’estat de l’expedient de contractació és el d’adjudicació,
concretament, el termini de presentació d’ofertes finalitzaria el 08 de novembre de
2021 a les 14.00.00 h.
VIST l’informe tècnic i jurídic emès per la cap de d’unitat de Serveis Socials, Sra.
Conxita Luna i la Tècnica Jurídica i d’Administració General de la Unitat Jurídica
Administrativa de Serveis a les Persones, Sra. Marta Torras Galán, en la data que
consta en la signatura electrònica, en que s’han observat errades en l’informe de
motivació així com en el plec de clàusules administratives particulars i que copiem
en la part necessària : “(...) En el decurs del període de licitació del procediment de
contractació del servei descrit anteriorment s’ha observat un error en l’aplicació del
conveni col·lectiu arran del qual s’ha realitzat l’estudi de costos salarials de les
persones ocupades per a l’execució del contracte i, per tant, d’acord amb el qual
s’ha establert el pressupost base de licitació.
D’acord amb l’objecte del contracte el conveni col·lectiu aplicable és el Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres
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en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.
79002575012007), tal com s’estableix en l’article 2.
Atès que l’aplicació dels costos salarials del conveni anteriorment esmentat implica
l’alteració dels càlculs del pressupost base de licitació, la qual cosa suposa una
infracció no subsanable.”(...).
Així mateix, es proposa el desistiment del contracte de servei per a desenvolupar el
projecte socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres per a menors en seguiment
dels Serveis Socials municipals, (CONT2100068).
VIST l’informe tècnic-jurídic de data, la que consta en la signatura electrònica.
VIST l’informe de la interventora accidental núm. 601, de data 02 de novembre de
2021.
ATÈS que és competència de la Junta de Govern Local aprovar aquest expedient,
segons les atribucions conferides per Decret d’Alcaldia núm. 735/2019, de 17 de
juny de 2019.
La Junta de Govern Local,
ACORDA
PRIMER.- Desistir del procediment de licitació corresponent al contracte de servei
per a desenvolupar el projecte socioeducatiu Centre Obert Les Tres Moreres per a
menors en seguiment dels Serveis Socials municipals mitjançant un procediment
obert, tramitació ordinària (CONT2100068) i procedir al seu arxiu, pels motius
anteriorment exposats en quan a l’existència d’errors en l’informe tècnic de
motivació i en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
SEGON.- Anul·lar 4.279,94 EUROS del total de la despesa autoritzada, amb
abonament a la partida C4-2319-227.99 (número d’operació comptable
2021.2.0005008).
TERCER.- Comunicar el present acord a la regidoria d’Atenció Social, a la Unitat
Jurídica Administrativa de Serveis a les Persones, a la Intervenció i a la unitat de
Contractació.
QUART.- Publicar aquest acord en el perfil de contractant de conformitat amb
l’article 63 de la LCSP.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat,
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet
que es poguessin produir.
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest tema s’aprova per unanimitat, s’inclou
en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat en votació: Favorable per
Unanimitat.
Signat digitalment en la data que consta en la signatura com a fedatari d’aquest
acord, el Secretari actal., amb el vistiplau del President de la Junta de Govern
Local.

