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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
14 DE JUNY DE 2021
DONAT COMPTE

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 9 DE JUNY DE 2021, RELATIU A
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CASAL D'ESTIU "ESTIU A EN MARXA"
Per part del regidor de JOVENTUT, el Sr. Ramon Golart Ávila, es dona compte del
següent decret.
“ANTECEDENTS
En data 19 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del procediment
de contractació del servei de casal d’estiu “Estiu en Marxa” a les dues escoles
públiques d’infantil i primària de Premià de Dalt, per a infants entre 3 i 12 anys.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.
El preu de licitació era de 82.387,39 € (IVA inclòs), per la durada d’1 any del contracte,
amb el desglossament següent: 68.088,75 € de pressupost net i 14.298,64 € d’IVA,
calculat amb un 21%.
En data 22 d’abril de 2021, va sortir publicat l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 7 de maig de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 10 de maig de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL 1,
corresponent a la documentació administrativa de les dues ofertes presentades i
acceptades a la licitació.
En data 10 de maig de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL 2,
corresponent a la documentació tècnica mitjançant l’aplicació de criteris de judici de
valor. D’acord amb el que consta a l’acta, la Mesa de Contractació va acordar excloure
de la licitació l’empresa ANNACON LLEURE I OCI, SL, atès que va presentar dins la
documentació tècnica del sobre digital 2, informació corresponent al sobre digital 3.
En data 17 de maig de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL 3, amb la
documentació tècnica relativa a criteris automàtics.
D’acord amb el que consta a l’acta, es va acordar proposar a l’òrgan competent
l’adjudicació del contracte a l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC,
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amb NIF G63316475, atès que havia obtingut una puntuació de 67,50 punts, es va
acordar requerir-li la documentació necessària per a l’adjudicació del contracte.
L’oferta econòmica presentada per l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA
DINÀMIC, en data 7 de maig de 2021, amb RGE E2021005743, és la que s’especifica a
continuació:


Proposició econòmica:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Materials
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).
21% d'IVA
TOTAL
Tipologia servei
Coordinació
Monitoratge

IMPORT
37.848,35 €
19.998,00 €
57.846,35 €
6.639,83 €
3.602,57 €
10.242,40 €
68.088,75 €
0,00 €
68.088,75 €
Preu/hora (IVA exclòs)
26,67 €
24,04 €



Sortides: millora de 3 sortides quinzenals per centre educatiu.



Experiència professional:





Coordinadors/es: experiència d’un any per sobre del mínim establert, en el
cas de l’escola Marià Manent i de tres anys per sobre del mínim establert en
el cas de l’escola Santa Anna.
Monitors/es: tots tenen una experiència per sobre de l’any mínim establert.



Formació específica monitors/es:
1.- Tècnica en Educació infantil (TEI)
2.- Integrador Social
3.- Animadora Sociocultural
4.- Graduat en Magisteri en Educació Primària
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5.- CCPM en atenció a persones en situació de dependència
5) Programació d’activitats relacionades amb el medi ambient i el reciclatge:
Millora de 2 activitats a cada escola al llarg del casal.
6) Programació d’activitats d’aigua: millora de 2 cops per setmana en cada
casal.
7) Productes servei menjador
Adquisició de productes frescos i de proximitat, no ultra processats per l’elaboració
dels àpats (verdura, fruita, llegums, cereals, ous, carn i peix):
• Millora d’un producte per àpat.
Adquisició de productes ecològics per a l’elaboració dels àpats (verdura, fruita,
llegums, cereals, ous i carn):
• Millora d’un producte per àpat.
Adquisició de menjars que no hagin estat precuinats, ni ultra processats o fregits:
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• Millora de 5 cops a la setmana.
En data 2 de juny de 2021, amb RGE E2021007148, l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I
EDUCATIVA DINÀMIC va presentar la documentació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 4 de juny de 2021.
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim
Jurídic del Sector Públic quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les
competències delegades.
Vist que d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior l’Alcalde pot recuperar
puntualment i tant sols per aquell acord la possibilitat de dictar resolucions al
respecte.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC
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1. AVOCAR puntualment les competències delegades a la Junta de Govern Local
mitjançant el Decret amb referència 2019DECR001431, de data 26 de juny de
2019, per a l’adjudicació a l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA
DINÀMIC, amb NIF G63316475, del contracte del servei de casal d’estiu “Estiu
en Marxa” a les dues escoles públiques d’infantil i primària de Premià de Dalt,
per infants entre 3 i 12 anys.
2. ADJUDICAR a l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC, amb
NIF G63316475, el contracte del servei de casal d’estiu “Estiu en Marxa” a les
dues escoles públiques d’infantil i primària de Premià de Dalt, per infants entre
3 i 12 anys, per un període d’1 any, i les següents condicions, d’acord amb
l’oferta presentada per l’empresa en data 7 de maig de 2021, amb RGE
E2021005743 :
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 Proposició econòmica:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Materials
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).
21% d'IVA
TOTAL
Tipologia servei
Coordinació
Monitoratge

IMPORT
37.848,35 €
19.998,00 €
57.846,35 €
6.639,83 €
3.602,57 €
10.242,40 €
68.088,75 €
0,00 €
68.088,75 €

Preu/hora (IVA exclòs)
26,67 €
24,04 €



Sortides: millora de 3 sortides quinzenals per centre educatiu.



Experiència professional:
Coordinadors/es: experiència d’un any per sobre del mínim establert, en el
cas de l’escola Marià Manent i de tres anys per sobre del mínim establert en
el cas de l’escola Santa Anna.
Monitors/es: tots tenen una experiència per sobre de l’any mínim establert.
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Formació específica monitors/es:
1.- Tècnica en Educació infantil (TEI)
2.- Integrador Social
3.- Animadora Sociocultural
4.- Graduat en Magisteri en Educació Primària
5.- CCPM en atenció a persones en situació de dependència.



Programació d’activitats relacionades amb el medi ambient i el reciclatge:
Millora de 2 activitats a cada escola al llarg del casal.



Programació d’activitats d’aigua: millora de 2 cops per setmana en cada
casal.

 Productes servei menjador
Adquisició de productes frescos i de proximitat, no ultra processats per l’elaboració
dels àpats (verdura, fruita, llegums, cereals, ous, carn i peix):
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• Millora d’un producte per àpat.
Adquisició de productes ecològics per a l’elaboració dels àpats (verdura, fruita,
llegums, cereals, ous i carn):
• Millora d’un producte per àpat.
Adquisició de menjars que no hagin estat precuinats, ni ultra processats o fregits:
• Millora de 5 cops a la setmana.

3. DISPOSAR la despesa de 68.088,75 € (exempts d’IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 372/337/22706 del pressupost municipal de l’exercici 2021.
4. INFORMAR l’empresa adjudicatària que, atès que aquest contracte està
subjecte a recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
153.3, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la
formalització del contracte, es realitzarà un cop hagi transcorregut el termini de
15 dies hàbils a comptar des de la data d’enviament de la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats.
5. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
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6. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web
municipal de les esmentades adjudicacions.
7. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.
8. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Junta de Govern Local a la propera sessió
que se celebri.”
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi
figura.

