Expedient núm.: 1871/2019
Assumpte: Adjudicació del contracte de serveis d’activitats de Setmana Santa d’infància i joventut.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0403, adoptat en data 3/4/2019, es van aprovar els
plecs i la licitació per a la contractació dels serveis d’activitats de Setmana Santa
d’infància i joventut, amb un valor estimat de contracte de 34.999 euros, IVA exclòs, i
es va convocar licitació per procediment obert simplificat amb tramitació abreujada i
d’urgència, amb publicació al Perfil de contractant el 19/03/2019 i obertura del Sobre
Digital únic el dia 03/04/2019.

Oferta econòmica

Puntuació oferta

Millores

Total

N-ICE SKATING, SLU

34.750 €

79,43

20

99,43

Atès l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic, així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.
La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, fent ús de la facultat d’avocació
prevista a l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis d’activitats de Setmana Santa
d’infància i joventut, d’acord amb les dades següents:
Adjudicatari: N-ICE SKATING, SLU NIF: B64049828
Preu: 34.750 €, 21% IVA: 7.297,50 €, total: 42.047,50 €
Durada: del 14 al 21 d’abril de 2019. Millores:
-

Taller Parkour (2 sessions): Destinat a nens de 7 a 16 anys.
Aprofitant el circuit de bicis, es realitzaran 2 tallers amb pilots especialitzats (2
sessions): Destinats a nens de 7 a 16 anys.
Es facilitarà l’accés a les persones amb diversitat funcional. S’invitarà a la
Fundació Cruyff a un acte amb nens de la fundació perquè puguin gaudir del
Parc d’Abrera.
Actuació d’un mag durant una tarda, per que fer gaudir els més petits i
acompanyants amb grans trucs de proximitat.
S’aportaran 6 patinets manuals, per fer funcionar a la pista de karts o pista
de segways, per nens de 5 a 16 anys.
S’aportarà un certificat de muntatge per part d’un enginyer.
Tots els monitors de les activitats proposades com a millora tenen
experiència amb infants i parlen tant el castellà com el català.
El licitador acredita un coneixement del municipi i de les necessitats dels
col·lectius d’infants i joves.
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Licitador

Número: 2019-0539 Fecha: 04/04/2019

S’ha emès informe núm. 2019-0031, de data 04/04/2019, subscrit per la coordinadora
de l’Àrea d’Acció social i família, cultura i de lleure, de valoració de l’única proposició
presentada, amb el resum següent:

DECRET

Oscar Buxeres Soler (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 04/04/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

Jesús Naharro Rodríguez (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/04/2019
HASH: 2b75fd3249bbca7c8d5003a5dd59495d

DECRET D’ALCALDIA

Segon. Disposar la despesa de 42.047,50 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries que s’indiquen del pressupost municipal vigent:
Aplicació
3231/22799
337/22799

Denominació
Altres treballs realitzats per empreses prof. Infància
Altres treballs realitzats per empreses prof. Joventut

Import €
21.023,75
21.023,75

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, fent-li saber que el contracte es
perfeccionarà amb la seva signatura de la notificació.
Quart. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors i publicar-la al Perfil de
contractant, acompanyada de l’informe que la motiva.

El secretari,

Jesús Naharro Rodríguez

Oscar Buxeres Soler
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L’alcalde,

DECRET

Així ho resol i signa l’alcalde. Abrera, a data de la signatura electrònica.

Número: 2019-0539 Fecha: 04/04/2019

Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció Municipal i a Àrea
d’Acció social i família, cultura i de lleure.

