Exp. 15/2019
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Contracte: Contracte Públic
Títol: Contracte de serveis socials per la provisió de 3 places de suport integral a un pis assistit a Barcelona
ciutat, per a joves de 18 a 21 anys ex tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Tipus: Serveis
Procediment: Obert
Unitat Promotora: Servei de joves
ANTECEDENTS
1.- Per resolució de data 6 de novembre de 2019 el Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va
resoldre incoar l’expedient de contractació dels serveis d’ocupació de 3 places de suport integral a un pis
assistit a Barcelona ciutat, per a joves de 18 a 21 anys ex tutelats per la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència.
2.- Per resolució de data 7 de novembre de 2019 el Gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona va
resoldre aprovar l ‘obertura del procediment d’adjudicació dels serveis d’ocupació de 3 places de suport
integral a un pis assistit a Barcelona ciutat, per a joves de 18 a 21 anys ex tutelats per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
3.- En data 12 de desembre de 2019 va tenir lloc la sessió de la Mesa de contractació del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona en la qual es va proposar l’adjudicació a l'oferta valorada amb la millor relació
qualitat-preu.

FONAMENTS DE DRET
1.- Atès que s’han dut a terme els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte .
2.- D’acord amb el que disposen els articles 150, 151, i 158 de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de contractes
del sector públic, i els plecs de clàusules administratives i tècniques que regulen aquesta contractació.
3.- Vista les ofertes presentades, un cop valorades de conformitat amb els criteris determinats en el plec de
clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
4.- D’acord amb allò que estableix l’article 62 de la mateixa Llei.
5.-Vista la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.

RESOLC
1. Adjudicar el contracte de serveis socials per als serveis d’ocupació de 3 places de suport integral a un pis
assistit a Barcelona ciutat, per a joves de 18 a 21 anys ex tutelats per la Direcció General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència a l’entitat Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social,
(Probens) per un preu de 45.595,80 euros (sense comptar l’ IVA).
Termini d’execució : De l’1 de gener de 2020, o des de l’endemà de la signatura del contracte si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2020.

2. Designar com a responsable d’aquest contracte a la cap del Cap del Servei de Joves, amb l’obligació de
desenvolupar les responsabilitats corresponents durant la seva execució.
3. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva formalització,
d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual 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.
4.Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el que disposa la
legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.

Barcelona, 13 desembre de 2019
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