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MARIA CACHARRO LÓPEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de
desembre de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"7.- Deixar sense efecte l'acord de JGL de 30 de novembre i aprovar la licitació
del servei d'orientació, formació i intermediació per la inserció sociolaboral,
programa "Jo puc en Xarxa" (exp. 28728/20).
La Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2020, va aprovar l’expedient de
contractació del servei d’orientació, formació i intermediació per la inserció sociolaboral
de persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en el marc del
Programa “ Jo puc en xarxa”.
Atès que s’ha detectat l’existència d’un error en l’expedient, en quan constava tramitat
per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, quan segons l’objecte i el
valor estimat del contracte, que ascendeix a 887.342,40 €, de conformitat amb els
articles 17 i 22.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
li correspon la tramitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per
la qual cosa es fa necessària l’aprovació d’una nova proposta de licitació amb la
tramitació adequada.
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques respecte de la rectificació dels errors
en els actes administratius.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord aprovat a la Junta de Govern del 30 de novembre de
2020, relatiu a la licitació del servei d’orientació, formació i intermediació per la inserció
sociolaboral de persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en el marc
del Programa “ Jo puc en xarxa” pel motiu indicat en la part expositiva d’aquesta
resolució.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació del servei d’orientació, formació i
intermediació per la inserció sociolaboral de persones en situacions de vulnerabilitat i risc
d’exclusió social en el marc del Programa “ Jo puc en xarxa”, per procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, segons estableix els articles 116 i 117 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LLCSP) regulat als articles 17,
156 al 158 de la LLCSP, amb un pressupost màxim anual de 184.863,00€ anual sense IVA
(223.684,23€ IVA 21% inclòs.)que anirà a càrrec de la partida pressupostària (051) 2412
227992 i al centre de cost 502.222.
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Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir la esmentada contractació, segons estableixen els articles
122 i 124 de la LLCSP.
El termini de durada d’aquest contracte serà de dos anys, comptats a partir de la
formalització, amb possibilitat de pròrroga de forma expressa, anualment fins un màxim
de dos anys.
Quart.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, a la Coordinadora
del Servei Local d’Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Marga Santiago
Paz, responsable del contracte, qui supervisarà la seva execució, adoptarà les decisions i
dictarà les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada.
Cinquè.- Anunciar la licitació al DOUE, segons el que preveuen els arts. l’art. 135 i 156 de
la LLCSP, així mateix es publicarà al perfil del contractant, de conformitat amb l’establert
als esmentats articles.
Sisè.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Ocupació i Economia Social
i Prevenció de Riscos Laborals i a la responsable del contracte."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_FIRMA_1

F_FIRMA_7
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