Ajuntament de la Pobla de Mafumet
DECRET
Exp. 58/2022. Adjudicació. Contracte serveis. Intervenció socioeducativa
itinerant (SIS)

NIF

DATA

HORA

REGISTRE
ENTRADA

FUNDACIÓ PRIVADA EN
XARXA

G43773712

28/01/2022

09:52:44

2022-E-RC-211

DIVERSPORT SL

B17711474

28/01/2022

15:24:06

2022-E-RC-224

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació d’obertura del sobre B de data 10 de febrer de
2022 i publicada al perfil del contractant en aquesta mateixa data, a la qual es valoren
els criteris subjectes a judici de valor en els termes que hi consten i que es donen per
reproduïts, per la qual les empreses indicades van continuar a la licitació.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació d’obertura del sobre C de data 14 de febrer i
publicada al perfil del contractant en aquesta mateixa data, en la que es valoren els
criteris objectius en els termes que hi consten i que es donen per reproduïts, elevant la
Mesa de Contractació proposta de classificació i proposta d’adjudicació a l’oferta més
avantatjosa per ordre decreixent a l’òrgan de contractació, segons el detall següent:
Nº
classificació
1er
2on

Licitador
Fundació
privada en xarxa
Diversport, S.L.

Punts sobre B
43,50 punts

Punts
sobre C
49,02 punts

22,50 punts

51 punts

TOTAL PUNTS
92,52 punts
73,50 punts

Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 214/2022, de 14 de febrer, s’aprova la
classificació de les proposicions presentades pels candidats, declarant a Fundació
Privada En Xarxa com l’oferta més avantatjosa per als interessos municipals, el qual
ha estat notificat a la interessada en data 15 de febrer (2022-S-RE-419).
En data 15 de febrer (2022-S-RE-420) es requereix a Fundació Privada En Xarxa de
conformitat a l’establert a la clàusula 17.7 del plec de clàusules administratives, perquè
en el termini de 5 dies aporti la documentació indicada a la referida clàusula, la qual
cosa ha estat degudament complimentada mitjançant escrits presentats el posterior dia
18 de febrer (2022-E-RE-416 i 2022-E-RE-418).

DECRET

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de 4 de febrer de 2022 d’obertura del sobre A i
publicada al perfil del contractant en aquesta mateixa data, per la que es declaren
admeses les empreses presentades.
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EMPRESA

Número: 2022-0286 Data: 24/02/2022

Vist l’expedient tramitat mitjançant procediment obert i tramitació urgent per a
contractar el servei d’Intervenció socioeducativa itinerant (SIS) a la qual licitació s’han
presentat les ofertes que es detallen a continuació:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Per decrets de l’Alcalde núms.86 i 112/2022, de 21 i 25 de gener, es justifica la
necessitat de donar continuïtat al Projecte SIS, al primer dels quals s’estableix que
s’està licitant el servei i que fins a la seva adjudicació cal formalitzar un contracte
menor per a donar-hi continuïtat, resultant que amb el segon s’adjudica aquest referit
menor a la mercantil Fundació Privada en Xarxa de gener a març 2022.
S’ha emès informe de conformitat de Secretaria-Intervenció núm. 74/2022, de 23 de
juliol, de fiscalització limitada prèvia a l’adjudicació, així com modificació de la
distribució anual dels recursos compromesos mitjançant la certificació de consignació
pressupostària núm. 51/2022, de 22 de febrer.

Anualitat 2022 (8 mesos: març a juny i de setembre a desembre): 41.712 € (37.920
euros més el 10% d’IVA)
Anualitat 2023 (2 mesos: gener a febrer i possible pròrroga de 8 mesos de març a juny
i setembre a desembre): 52.140 €, (10.428 euros [9.480 euros més el 10% d’IVA] de
la primera anualitat més 41.712 euros [37.920 euros més 10% d’IVA)] de la primera
part possible pròrroga)
Anualitat 2024 (2 mesos: gener a febrer): 10.428 euros (9.480 euros més 10% d’IVA)
(segona part possible pròrroga)
TOTAL: 104.280 euros (94.800 euros més el 10% d’IVA).
Tercer. Adjudicar el contracte de serveis Educadors/s socials i integrador/a social per
a l’execució del Projecte SIS, a la mercantil Fundació Privada en xarxa per import de
QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS EUROS – 47.200.- EUROS més IVA (47.200 €
exempts d’IVA), per la durada inicial d’un any, segons la següent distribució:
Anualitat 2022 (8 mesos: març a juny i de setembre a desembre): 37.760 € (37.720
euros, exempts d’IVA)
Anualitat 2023 (2 mesos: gener a febrer i possible pròrroga de 8 mesos de març a juny
i setembre a desembre): 47.720 €, (9.440 euros [9.440 euros exempts d’IVA] de la
primera anualitat més 37.760 euros [37.760 euros exempts d’IVA)] de la primera part
possible pròrroga)
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Segon. Modificar la distribució de les anualitats previstes al Plec de clàusules
administratives i en conseqüència del document comptable Fase A, en els termes que
s’assenyalen a continuació i alhora :

DECRET

Primer. Entendre acomplerta la condició resolutòria del contracte menor del Servei
d’Intervenció Socioeducativa adjudicat a la Fundació En Xarxa pel període gener a
març 2022 i declarar-ne la seva extinció a la data d’adjudicació del contracte descrit al
següent apartat Tercer i en conseqüència donar de baixa la partida pressupostària
associada al mateix per l’import restant de 4.740 euros.

Número: 2022-0286 Data: 24/02/2022

En ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional segona apartat 1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic i de conformitat amb
allò disposat als arts. 17, 63, 116, 117, 122, 124, 150 i 151 de l’esmentat text legal,
RESOLC:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Anualitat 2024 (2 mesos: gener a febrer): 9.440 euros (9.440 euros exempts d’IVA)
(segona part possible pròrroga)
TOTAL DURADA INICIAL: 47.200 euros (47.200 euros, exempts d’IVA).
TOTAL: 94.400 euros (94.400 euros exempts d’IVA).

Sisè. Publicar l’adjudicació i formalització del contracte i aquest darrer si s’escau, al
perfil del contractant.

Vuitè. Notificar la present resolució als licitadors presentats i atorgar els recursos
legals procedents.
document signat electrònicament

DECRET

Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic (ex. art. 346.3 LCSP)
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Cinquè. Notificar a l’adjudicatària que durant el termini de 5 dies hàbils a comptar des
del dia següent a l’enviament de la notificació de la present resolució d’adjudicació,
tindrà a la seva disposició a la seu electrònica de l’Ajuntament el contracte per a la
seva signatura, per part del seu representant legal, si s’escau. Si en el termini indicat
no es procedeix a la formalització del referit contracte, s’entendrà que es desisteix del
mateix en els termes establerts a l’article 153.4 LCSP.

Número: 2022-0286 Data: 24/02/2022

Quart. Disposar la despesa del contracte derivat de la present licitació amb càrrec a la
partida pressupostària 231/227.99.01 – Projecte SIS del pressupost vigent de
l’Ajuntament per a l’exercici 2022, condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient per a l’exercici 2023.

