Expedient:
simplificat
Assumpte:
Àrea / Unitat:
Destinataris:

3085-0245/2021 Contractacions de serveis per procediment obert
Contracte serveis proves competencials i psicotècniques
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ - Patricia Moreno Vizuete
GAP 3 C.P. 08008
DECRET

Identificació expedient
Contracte serveis proves competencials i psicotècniques
Fets
1. El Servei de Recursos Humans ha impulsat la tramitació un expedient de contractació que
es composa dels següents documents:
Document

Data

Informe d’insuficiència de mitjans

18.11.2020

Informe de necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe Jurídic
Anunci licitació Perfil Contractant
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura sobre A
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura sobre B
Acta de la Mesa de Contractació proposta d’adjudicació
Requeriment oferta més avantatjosa

04.02.2021
18.02.2021
19.02.2021
12.03.2021
09.04.2021
16.04.2021
23.04.2021
27.04.2021

1.

Observacions

Les característiques del contracte que es pretén tramitar són les següents:

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Realització de proves psicotècniques i competencials de l’Ajuntament
d’Esparreguera
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
85121270-6 (Serveis psiquiàtrics o psicològics)
Valor estimat del contracte: 30.793,38€, IVA no inclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.082,64€.
Aquest pressupost base de licitació es divideix en els IVA%: 21
preus unitaris inclosos en l’informe de necessitats.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 24.300,00€. Aquest pressupost base de licitació es divideix en
els preus unitaris inclosos en l’informe de necessitats.
Durada de l'execució: 3 anys

Durada màxima: 4 anys
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LOT 1

Codi CPV: 85121270-6 (Serveis psiquiàtrics o psicològics)

Descripció del lot: Avaluació competencials en processos de selecció
Valor estimat: 19.008,26€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 12.396,69€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 15.000,00€
LOT 2

Codi CPV: 85121270-6 (Serveis psiquiàtrics o psicològics)

Descripció del lot: Avaluació condicions psicològiques d’ús armes de foc
Valor estimat: 11.785,12€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 7.685,95€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 9.300,00€

2. S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament constituïdes, els
signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta i no estan incurses
en cap prohibició per contractar.
Fonaments de Dret
1. Articles 131 a 159 i les Disposicions addicionals segona, tercera i quinzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
1. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
2. L’Alcalde President és l’òrgan originari per a l’adopció d’aquests acords segons es desprèn
de la Disposició addicional segona de la LCSP.
1. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu
homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde en
aquesta matèria.
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RESOLUCIÓ,

Primer: ADJUDICAR el contracte de serveis per a la realització de proves psicotècniques i
competencials de l’Ajuntament d’Esparreguera d’acord amb les condicions que figuren en la
respectiva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a les següents empreses:
Lot 1: Avaluació competencials en processos de selecció

Lot 2: Avaluació condicions psicològiques d’ús d’armes de foc.

Segon: DISPOSAR la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació de
referència, d’acord amb el següent:

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Exercicici

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

TOTAL

Aplicació
pressupostària

Descripció

131 920 2279901

Contractacions
externes per
processos de
selecció

002 132 2269901

Controls
psicotècnics
obligatoris
d’armes de foc

131 920 2279901

Contractacions
externes per
processos de
selecció

002 132 2269901

Controls
psicotècnics
obligatoris
d’armes de foc

131 920 2279901

Contractacions
externes per
processos de
selecció

002 132 2269901

Controls
psicotècnics
obligatoris
d’armes de foc

131 920 2279901

Contractacions
externes per
processos de
selecció

002 132 2269901

Controls
psicotècnics
obligatoris
d’armes de foc

Base Imposable

IVA (21%)

3.099,17€

650,83€

1.921,49€

403,51€

4.132,23€

867,77€

2.561,98€

538,02€

4.132,23€

867,77€

2.561,98€

538,02€

1.033,06€

216,94€

640,50€

134,50€

20.082,64€

4.217,36€

Import

3.750,00€

2.325,00€

5.000,00€

3.100,00€

5.000,00€

3.100,00€

1.250,00€

775,00€

24.300,00€

Tercer: DESIGNAR com a responsable del contracte a la Cap del Servei de Recursos Humans,
la qual està adscrita a la unitat encarregada de l’execució del contracte.
Quart: NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari del contracte i a la resta de persones que han
participat en aquest procediment de contractació.
Cinquè: COMUNICAR aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei gestor de l’expedient i
als Servei Jurídics.
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Sisè: PUBLICAR un anunci relatiu a l’adjudicació i formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
Setè: COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit

Esparreguera, a data de la signatura electrònica

L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

En dono fe
El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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