Unitat administrativa: Servei de Contractacio
Assumpte: Decret Adjudicació
Referència expedient: SER_NSP_2022_0012

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET PARDO, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida

Antecedents de fet
Mitjançant decret d’alcaldia de data 27 de juny de 2022, es va aprovar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, per la
contractació del Servei “Tallers TSAE de Teatre i artístics del Projecte “Estiu de Joc” 2022 i
pla educatiu d’entorn, justifiquen la necessitat de la licitació del servei mitjançant el
procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 167 apartat e) i l’article 168
apartat b, subapartat 2n., de la LCSP, per un import màxim de 61.542,42€ + 808,02€ d’IVA
(21%) (Total: 62.350,44€), per una durada des de la seva adjudicació fins al 12 d’agost de
2022, amb el següent desglossament per tipus d’IVA.
CONCEPTE

MONITORATGE
MATERIAL
TOTAL

IMPORT SENSE IVA

57.694,71 €
3.847,71 €
61.542,42 €

IVA
a
aplicar:
Monitoratge exempt (*)
Material 21%
808,02 €
808,02 €

IMPORT
SERVEI
INCLÒS

IVA

57.694,71 €
4.655,73 €
62.350,44 €

(*)D’acord amb el que disposa l’apartat 9 del número u de l’article 20 redactat per l’apartat setè de l’article
primer de la Llei 28/2014 de 27 de novembre, per la que es modifica la llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit, la contractació de monitoratge està exempta d’IVA.

Aquest projecte compta parcialment amb el finançament del Pla corresponsables (2021‒
2023) impulsat per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per la Violència de Gènere, del Ministeri
d'Igualtat i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, per a
contractar més monitoratge de suport per a infants vulnerables o amb capacitats diverses.
El finançament del Departament d’Educació per a l’addenda PMOE del Pla Educatiu
d’Entorn està subvencionat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.
Vist l’informe de la Cap de la Secció Socioeducativa, de data 3 de juny de 2022, que
literalment diu:
“[...]
1.10. En l’informe emès en data 1 de juny de 2022 per part de la Cap del Servei Jurídic de de Contractació,
en relació al lot 1 es comunica a l’òrgan promotor: “.../...
1r. Que no és possible acceptar l’oferta econòmica presentada per l’empresa FABRA FORMACIÓ i
procedeix la seva exclusió de la licitació del Lot 1. TALLERS DE TEATRE I ARTÍSTICS i del LOT 2.
TALLERS CIENTIFIC-TECNOLÒGICS, atès que la presentada inicialment supera el tipus de licitació pel
que fa al preu de “Monitor/a de suport” i que l’aclariment realitzat en ser acceptada suposaria la
formulació d’una nova oferta econòmica.
2n. Atès que l’empresa FABRA FORMACIÓ va ser l’única empresa licitadora en el Lot 1 TALLERS DE
TEATRE I ARTÍSTICS del contracte del Servei dels tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)
del Projecte “Estiu de Joc” 2022 i Pla Educatiu d’Entorn, es proposa declarar DESERT aquest Lot.
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3r. Iniciar un nou procediment licitatori mitjançant Procediment Negociat sense publicitat, d’acord amb
l’establert a l’art. 167.e) de la LCSP i si es donen les circumstàncies previstes a l’art. 168.b).2 que estableix
que “(…) y siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen substancialmente, sin que
en ningún caso se pueda incrementar el precio de licitación ni modificar el sistema retributivo”.
Aquest òrgan promotor informa que:



Es compleix l’establert en els articles 167.e) i 168.b.2n de la Llei de contractes del sector públic per
poder tramitar la licitació amb procediment negociat sense publicitat.



Es donen les circumstàncies previstes a l’art. 168.b).2de la LCSP, donat que NO es produeix cap
canvi en les condicions de l’anterior licitació.

En base a la informació exposada, se sol·licita al Departament de Contractació:



La tramitació del contracte DELS TALLERS DE SUPORT I ACOMPANYAMENT EDUCATIU (TSAE) DE
TEATRE I ARTÍSTIC - PROJECTE “ESTIU DE JOC” 2022 I DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN, per un
import màxim de 61.542,42 € + 808,02 € IVA, en total 62.350,44 € (seixanta-dos mil tres-cents
cinquanta euros amb quoranta-quatre cèntims) i una durada des de la seva adjudicació fins al 12
d’agost de 2022, mitjançant PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.



Que es convidi a aquest procediment a l’única empresa licitadora, FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb CIF
J-2578474, d’acord amb els articles 167.e) i 168.b.2n de la Llei de contractes del sector públic.

[...]”.

Vist el Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2022, pel qual es van designar les persones
integrants del Comitè d’Experts que realitzaran l’assessorament a la Mesa de Contractació
en la valoració dels criteris ponderables en funció d’un judici de valor inclosos en el Sobre B
de la licitació del contracte del Servei “Tallers TSAE de Teatre i artístics del Projecte “Estiu
de Joc” 2022 i pla educatiu d’entorn.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Socioeducativa, de data 6 de juliol de 2022, que
literalment diu:
“[...]
S’ha procedit a l’obertura del sobre C, per tal d’analitzar la documentació relativa als criteris d’adjudicació no
sotmesos a judici de valor de la plica presentada.
.../...
Un cop analitzada la documentació aportada en el sobre C, s’informa que la proposta econòmica presentada
per fabra Formació és la següent:
PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
.../...
Un cop analitzats i valorats els 7 criteris objectius de valoració, el total de puntuació obtinguda per l’empresa
FABRA FORMACIÓ en el sobre C és 15 PUNTS.
Per tant, la puntuació total atorgada a l’empresa entre els sobres B i C és la següent:
Puntuació
sobre B
46,50

Puntuació
sobre C
15,00

Puntuació
total
61,50

En base a aquest resultat, es proposa:
1. ADJUDICAR el contracte de servei de tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) del projecte
“Estiu de joc” 2022 i Pla Educatiu d’Entorn – tallers de teatre i artístics, a partir de la data de formalització del
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contracte, prevista per al 8 de juliol de 2022, d’acord amb l’oferta econòmica i tècnica presentada, a
l’empresa Fabra Formació S.C.P. amb NIF J25784745, per un import màxim de 44.964,04 € + 446,84 € IVA =
45.410,88 € (quaranta-cinc mil quatre-cents deu euros amb vuitanta-vuit cèntims), i amb uns preus unitaris
per cada categoria professional segons la seva oferta econòmica de:
PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
2. Aprovar l’anul·lació de l’apunt comptable A/ per l’import de 16.939,56 €. Aquest import correspon al període
de 20 de juny al 7 de juliol de 2022, donat que la data d’inici del contracte estava prevista el 20 de juny de
2022. No obstant, s’iniciarà el servei el 8 de juliol de 2022, i per tant s’alliberen els diners corresponents al
període que el contracte no s’executarà.

Vist que l’empresa FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb NIF J25784745 proposada com
adjudicatària ha presentat, en data 5 de juliol de 2022, la documentació establerta en
l’apartat H del PCAP.
Atès que l’empresa FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb NIF J25784745, va autoritzar per escrit
a l’Ajuntament de Lleida a consultar el certificat d’estar al corrent del pagament de
cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i del certificat del
compliment d’obligacions tributàries. Feta la consulta en data 6 de juliol de 2022, aquests
tenen caràcter positiu.
Vista la garantia definitiva, per un import de 2.248,20€, dipositada en data 6 de juliol de
2022, segons carta de pagament núm. 320220008086.
Vist l’informe de l’Interventor de fons municipals, emès el 7 de juliol de 2022, relatiu a la
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat amb reial decret 424/2017 que
conclou: “3. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT: S’informa favorablement amb
observacions, de conformitat amb l’abast de l’article 84 i següents de les Bases d’Execució del
Pressupost i l’acord del Ple de l’Ajuntament de Lleida de 18 de març de 2022

Vista la Disposició (D) de la despesa, a nom de FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb NIF
J25784745, per un import de 45.410,88€ a càrrec de la partida 10.3261.22799 de l’exercici
pressupostari de l’any 2022.
Vista l’anul·lació (A/) de la despesa, a nom de FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb NIF
J25784745, per un import de 16.939,56€ amb abonament a la partida 10.3261.22799 de
l’exercici pressupostari de l’any 2022, corresponent al període 20 de juny a 7 de juliol.
Fonaments de dret
Considerant allò que estableixen l’article 167.e) i 168.b.2n de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic.
Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució
Primera.C.1) del Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Considerant la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta
pel MI Sr. Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019.
RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’informe d’adjudicació emès per la cap de la Secció Socieducativa en data
6 de juliol de 2022 en el que proposa adjudicar el contracte del Servei “Tallers TSAE de
Teatre i artístics del Projecte “Estiu de Joc” 2022 i pla educatiu d’entorn,, licitat mitjançant
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’establert a l’art. 168.a).2 de la Llei
9/2017 de LCSP, a l’empresa FABRA FORMACIÓ,SCP amb NIF J25784745, pel període del
8 de juliol al 12 d’agost de 2022, per un import màxim de 44.964,04€ + 446,84€ IVA =
45.410,88€ i amb uns preus unitaris per cada categoria professional segons la seva oferta
econòmica de:
- PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
- PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
- PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
- PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
Segon.- Disposar (D) la despesa a nom de FABRA FORMACIÓ,SCP amb NIF J25784745
per un import de 45.410,88€
a càrrec de la partida 10.3261.22799 de l’exercici
pressupostari de l’any 2022.
Tercer.- Anul·lar (A/) la despesa, a nom de FABRA FORMACIÓ,SCP amb NIF J25784745,
per un import de 16.939,56 amb abonament a la partida 10.3261.22799 de l’exercici
pressupostari de l’any 2022, donat que l’inici del contracte està prevista pel dia 8 de juliol,
per tant s’alliberen els diners corresponents al període que el contracte no s’executarà.
Quart.- Adjudicar el contracte del Servei “Tallers TSAE de Teatre i artístics del Projecte
“Estiu de Joc” 2022 i pla educatiu d’entorn,, licitat mitjançant procediment negociat sense
publicitat, d’acord amb l’establert a l’art. 168.a).2 de la Llei 9/2017 de LCSP, a l’empresa
FABRA FORMACIÓ,SCP amb NIF J25784745, pel període del 8 de juliol al 12 d’agost de
2022, per un import màxim de 44.964,04€ + 446,84€ d’IVA (Total: 45.410,88€) i amb uns
preus unitaris per cada categoria professional segons la seva oferta econòmica de:
- PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
- PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
- PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
- PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
Cinquè Comunicar a l’empresa FABRA FORMACIÓ,SCP amb NIF J25784745, que la
signatura del contracte adjudicat es realitzarà, segons estableix l’art. 153.3 i la DA 15a de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, com a màxim, al 15è dia
hàbil a partir de la recepció de la notificació de l’adjudicació.
Sisè- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient i publicar-lo al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Lleida.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acte, o bé es podrà
interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació d’aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar
qualsevol altre recurs que estimin procedent.
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En cas que s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.
Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en
dona fe.
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