Núm. expedient:

CCS12021000039

Núm. referència:

X2021023078

MIQUEL TORRENT COMPTE, secretari accidental de la Molt Lleial Ciutat d’Olot.

CERTIFICA
Que l’Ajuntament de Govern Local del dia 20 de maig de 2021, adoptà entre d’altres el
següent acord:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021 s’inicià i aprovà
l’expedient de contractació administrativa del servei d’atenció als usuaris i el servei de
gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu
de l’espai Cràter d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El contracte es divideix en dos lots:
- Lot 1: Gestió del servei d’atenció a l’usuari
- Lot 2: Gestió del servei educatiu
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 17 de març de 2021. Pel
que fa al lot 2, van presentar oferta les següents empreses:
Lot 2:
1. LAVOLA 1981, SAU, amb NIF A58635269
2. EDUCART, SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL, amb NIF B17525841
3. NASCOR FORMACIÓN SL, amb NIF B65187569

D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12021000008, en data 25 de
març de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del sobre
B, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de
valor.
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 15 d’abril de 2021 per donar
compte de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai
Cràter, de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, i
obrir el Sobre C, corresponent als criteris avaluables automàticament o mitjançant
fórmula.
En data 22 d’abril de 2021 es reuní novament la Mesa de Contractació per donar
compte de l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic i director de l’Espai
Cràter, de valoració dels criteris avaluables automàticament o mitjançant fórmula i fer
proposta d’adjudicació.
Les puntuacions finals del Lot 2 van ser les següents:
En la mateixa sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del Lot 2, corresponent a la
Gestió del servei educatiu, a LAVOLA 1981 SAU.
En data 5 de maig de 2021 es va requerir a l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF
A58635269, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva, d’import 4.634,45 €, en els
termes de l’article 150.2 de la LCSP.
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Atès que l’empresa LAVOLA 1981 SAU, van donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant la garantia definitiva i
presentant la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000039 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el Lot 2, Gestió del Servei Educatiu del contracte del servei
d’atenció als usuaris i el servei de gestió, desenvolupament i implementació del
programa d’activitats del servei educatiu de l’espai Cràter d’Olot, a favor de
l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF A58635269, pel preu de CENT DOTZE MIL
CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS, IVA inclòs
(112.153,69 €).
Aquest import es desglossa en NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU
EUROS (92.689,00 €) d’import net i DINOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTAQUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (19.464,69 €) en concepte d’IVA
calculat al 21 %.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2021; així
com amb les ofertes presentades per l’adjudicatària.
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe
de la Mesa de Contractació celebrada el dia 22 d’abril de 2021, essent les següents:
Lot 2 Gestió del Servei Educatiu - Lavola 1981 SAU
Total puntuació Sobre B (criteris per judici de valor): 49 punts
- Projecte de captació d’escoles: 20 punts
- Projecte d’activitat: 19 punts
- Projecte operatiu: 10 punts
Total puntuació Sobre C (criteris avaluables automàticament): 48,25 punts
- Preu: 37,25 punts
- Mesures que fomenten la millora del servei: 6 punts
- Proporcionar un software que permeti la recollida de dades de visitants
- 1 tauleta electrònica per a l’ús del servei
- Compromís de realitzar un protocol ambiental: 5 punts
Puntuació total: 97,25 punts.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- D’acord amb els terminis establerts a la clàusula 5 del PCAP, les despeses
corresponents a l’any 2021 es pagaran amb càrrec a la partida següent:
21400333226990 Espai Cràter Serveis educatius i als usuaris.
La despesa per a cadascun dels anys, serà la següent:
Any 2021 – 6 mesos (inici des d’1 de juliol): 32.043,91 €, IVA inclòs
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Any 2022 – 12 mesos: 64.087,82 €, IVA inclòs
Any 2023 – 3 mesos: 16.021,96 €, IVA inclòs
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
Cinquè.- La durada del contracte per al Lot 2 s’estableix en 21 mesos, i es preveu la
possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de
conformitat amb l’article 29.4 LCSP.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat
amb l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Vuitè.- Requerir a l’empresa LAVOLA 1981 SAU, amb NIF A58635269, per tal que un
cop transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació,
comparegui per a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la
LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.”

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI , i als efectes que correspongui, lliuro aquesta certificació a
Olot, 29 de juliol de 2021
}
Ho signo:

Vist-i-plau

El secretari accidental

L’Alcalde accidental
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