PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Núm. exp: 2019/4475

Assumpte: Adjudicació a l'empresa SAPIENSTRAVEL SL pel servei
d'assistència tècnica per a la realització de l'actuació recuperació del
Patrimoni Local entorn a la Vinya a Ripollet
Antecedents de fets:

Fase 1- Diagnosticar identificant i documentant el Patrimoni de la Vinya de
Ripollet com a element d’identitat territorial.

29/07/2019 Presidència Delegada Patronat Ana María Alonso Juste
Municipal Ocupació
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30/07/2019 Secretari

Vista la necessitat de contractació del servei d’assistència tècnica per a l’actuació
Recuperació del Patrimoni local entorn a la Vinya a Ripollet (codi
19/Y/270084) del programa: Estratègies per al desenvolupament econòmic local.
Recurs: Iniciatives territorials innovadores per al desenvolupament econòmic en
el termes del protocol general del pla “Xarxa de Governs local 2016-19 de
Diputació de Barcelona.

Fase 2- Elaborar un estudi estratègic i pla d’acció entorn a la Vinya de Ripollet
Vista la sol·licitud d’oferta de contracte menor de serveis d’assistència tècnica
per a l’actuació Recuperació del Patrimoni local entorn a la Vinya a Ripollet,
elaborada pel compliment de cobrir la necessitat esmentada, per un preu inicial
de 14.100,00€ (IVA no inclòs), que es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.2419.221991 “Recuperació entorn de la Vinya Diba” del vigent
Pressupost del Patronat Municipal d’Ocupació pel 2019.
Vistes les propostes presentades per les empreses o entitats licitadores dins del
termini assenyalat, a través de la plataforma Vortal.
Vist que s'ha convidat a les empreses recollides sota aquestes línies a participarhi, i s'ha donat publicitat al procediment de manera que empreses proveïdores
registrades en la plataforma categoritzats en el CPV de l'expedient puguin
presentar les seves ofertes, realitzo l’anàlisi de les propostes, segons els criteris
de valoració que apareixen a la sol·licitud oferta contracte menor de serveis per
a la realització d’aquestes accions formatives, en el quadre a continuació:
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Vista la proposta d’adjudicació que hi consta a l’expedient, signada per la tècnica
responsable del projecte,
Vist que existeix consignació suficient en el vigent pressupost del Patronat
Municipal d’Ocupació, segons es desprèn de la diligència prèvia de fiscalització
que hi consta a l’expedient,
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D’acord amb l0 establert a l’art. 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, s’ha incorporat a l’expedient de
contractació la declaració responsable del tècnic responsable del projecte
conforme no està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 15.000,00.€ (quinze mil euros), així com que no s’ha detectat cap conflicte d’interessos en
aquest procediment de licitació que pugui distorsionar la competència.
Fonaments de dret:
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de caràcter general i procedent
aplicació, i en exercici de les atribucions que confereix l’article 17 del vigent
Estatut del Patronat Municipal de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació i,
per delegació, les contingudes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,
R E S O L C:
Primer.-Adjudicar a l’empresa SAPIENSTRAVEL SL, amb núm. CIF B65682718,
el contracte de servei d’assistència tècnica per a l’actuació Recuperació del
Patrimoni local entorn a la Vinya a Ripollet per un import de 16.940,00 euros,
(IVA inclòs), essent d’aplicació l’IVA de: 21%, es finançarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 02.2419.221991 “Recuperació entorn de la Vinya Diba” del vigent
Pressupost del Patronat Municipal d’Ocupació, en base a les prescripcions
tècniques i administratives que hi figuren a l’expedient i a la proposta formulada
per l’adjudicatari, per ser l’única que ha presentat proposta i que s’adequa a les
necessitats del servei.
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30/07/2019 Secretari

Atès l’import del contracte de serveis previs, s’ha de qualificar el contracte com
a menor, de conformitat amb la definició establerta a l’article 118 de la LCSP.
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Segon.-Aprovar la disposició de la despesa per un import de 16.940,00 euros,
(IVA inclòs), que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
02.2419.221991 “Recuperació entorn de la Vinya Diba”, del vigent Pressupost
del Patronat Municipal d’Ocupació.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors i
donar compte en el pròxim Consell d’Administració del Patronat Municipal
d’Ocupació que es celebri.
Quart.- Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant
l’alcalde-president d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la recepció de la present notificació, recurs que s’entendrà
desestimat si transcorreguts tres mesos des de la presentació no ha estat
notificada la seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats contenciós administratius de la província de
Barcelona, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent. La interposició de recursos no suspèn l’efectivitat d’aquesta
resolució.

Ripollet, a data de signatura electrònica.

Signatura 2 de 2

En dono fe, als efectes de fe pública.
El secretari accidental,
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