GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
D’adjudicació de l’expedient de contractació 08/21/PX/O, lot 1 i 2
Vist que en data 17 de març de 2021 la Direcció de l’Àrea XANASCAT informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei d’organització i realització
d’estades d’idiomes a realitzar als albergs XANASCAT en el marc del programa “L’Estiu és
teu” per a l’any 2021 i que en data 24 de març de s’incoa l’expedient 08/21/PX/O per a la
tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data d’avui el director general de l’Agència Catalana de la Joventut certifica el
crèdit suficient per dur a terme l’actuació i que l’Assessoria Jurídica del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha informat favorablement l’expedient en data 6 d’abril de
2021.
Vist que en data 12 d’abril de 2021 es resol aprovar els plecs que regeixen aquesta
contractació i que en data 13 d’abril de 2021 es publica l’anunci pel qual es fa pública la
licitació de l’expedient 08/21/PX/O al perfil del contractant de l’ACJ, essent el termini per
presentar proposicions el dia 28 d’abril de 2021 a les 14 hores.
Vist que es procedeix en data 30 d’abril de 2021 a l’obertura del SOBRE A i SOBRE B i en
data 13 de maig de 2021 es procedeix a l’obertura del SOBRE C de les proposicions
presentades al lot 1 i lot 2 de l’expedient, d’acord amb l’informe 12 de maig de 2021. El
SOBRE C del lot 3 no es procedeix a obrir.
Atès l’informe de data 18 de maig de 2021 emès per l’àrea promotora on s’informa sobre la
puntuació del sobre C i es proposa considerar millor oferta, respectivament, la Mesa eleva
aquesta proposta d’acord amb l’acta de data 19 de maig de 2021.
Vist que en data 20 de maig de 2021 resolc considerar a Institució Cultural del CIC,
Fundació Privada millor oferta dels lots 1 i 2 de l’expedient de contractació 08/21/PX/O.
Vist que en termini, l’entitat presenta la documentació necessària per a ser considerada
adjudicatària.
D’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,

Resolc
1. Adjudicar servei d’organització i realització de les estades d’idiomes a realitzar en els
albergs de la XANASCAT, en el marc del programa de l’Estiu és Teu de l’any 2021 a:
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Lot 1: La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, Fundació Privada per un import de
participant de:
- NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (99,32 €) IVA no inclòs per
participant a les estades de 8 dies / 7 nits de 8 a 16 anys.
- CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (119,53 €) IVA no inclòs per
participant a les estades de 10 dies / 9 nits
- DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (213,22 €) IVA no inclòs per
participant a les estades de 8 dies / 7 nits de 5 a 7 anys.
- VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (21,48 €) IVA no inclòs per nen/a
participant a les estades a mida de 2 dies / 1 nit
Lot 2: La INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, Fundació Privada per un import per
participant de:
- CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (135,56 €) IVA no inclòs
per participant a les estades de 8 dies / 7 nits de 8 a 16 anys.
- DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (213,22 €) IVA no inclòs per
participant a les estades de 8 dies / 7 nits de 5 a 7 anys.
- VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS (29,06 €) IVA no inclòs per nen/a participant a
les estades a mida de 2 dies / 1 nit
Així mateix, s’incorpora la resta d’elements que conformen l’oferta.
2. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar als
interessats la resolució.
3. Formalitzar els contractes entre l’ACJ i a Institució Cultural del CIC, Fundació Privada,
qual legalment correspongui.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Director General
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