Junta de Govern Local
Cooperació i Solidaritat
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers Tel: 938426837 Fax: 938705245

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
30 de juliol de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Inici licitació del contracte de serveis per al desenvolupament de l'activitat
educativa i participativa del Programa "Granollers Vila Oberta a la Pau 2020".
Número Expedient: 184/2019/48
1. D’acord amb l’informe tècnic emès per la tècnica de Can Jonch, Centre de cultura per la
Pau de l’Ajuntament de Granollers de data 19 de juliol de 2019 en el qual es justifica la
necessitat de contractar el servei d’educació per la Pau, per a desenvolupar l’activitat
educativa i participativa del programa «Granollers, Vila Oberta a la Pau 2020», pel termini de
sis mesos sense possibilitat de pròrroga.
Atès que El Servei d’Educació no disposa medis, per la característica del contracte,i per tant
no disposa dels mitjans personals i materials necessaris per dur a terme aquest servei.
2. Atès el caràcter de tramitació anticipada d’aquesta licitació, s’haurà de dotar de
consignació pressupostaria per al exercici 2020 la partida J1320/32720/22609 “Activitats CCP
o equivalent, per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació , de conformitat amb
l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
3. El pressupost base de licitació és de 16.000,00 euros més 3.360,00 euros d’IVA (21%), el
que fa un total de 19.360,00 euros.
4. El valor estimat (VE) del contracte és de 19.200,00 €, sense incloure l’IVA, segons el
desglòs següent:
Pressupost període executiu.......................16.000,00€
20% modificació període executiu............... 3.200,00€
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5. El responsable del contracte serà, d'acord amb l'article 62.1 de la Llei de contractes del
sector públic, la senyora Mireia Nogués Rubio, Tècnica de Can Jonch, Centre de cultura per
la Pau de l’Ajuntament de Granollers.
6. Ateses les característiques d’aquest contracte, es considera com a procediment més
adequat el procediment obert, tramitació ordinària, d'acord amb l'article 156 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, oferta amb varis criteris d'adjudicació i s'ha procedit a redactar
el Plec de clàusules administratives que regiran aquesta contractació.
Fonaments de dret:
- Article 17 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que fa
a la qualificació dels contractes de serveis.
- Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel
que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
- Article 62 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que fa
a la designació d'un/a responsable del contracte.
- Article 117 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic,pel que fa
a l'aprovació de l'expedient de contractació.
- Art.99.3 i 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector
Públic,pel que fa a la justificació de la no divisió en lots i la manca d’insuficiència de mitjans
propis.
- Articles 156 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que
fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Es proposa a la Junta de Govern Local

Primer. Iniciar l'expedient licitatori per al contracte del servei d’educació per la Pau, per a
desenvolupar l’activitat educativa i participativa del programa «Granollers, Vila Oberta a la
Pau 2020», pel termini de sis mesos sense possibilitat de pròrroga, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Dotar de consignació pressupostaria per a l’exercici 2020 la partida
J1320/32720/22609 “Activitats CCP o equivalent, per fer front a la despesa derivada
d'aquesta contractació per un import de 16.000,00 euros més 3.360,00euros d’IVA (21%), el
que fa un total de 19.360,00 euros per un termini de sis mesos sense possibilitat de pròrroga
.
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Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Quart.- Designar com a responsable del contracte la senyora Mireia Nogués Rubio, Tècnica
de Can Jonch, Centre de cultura per la Pau de l’Ajuntament de Granollers.
Cinquè.- Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant de la
web municipal.
Sisè.- Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 12/08/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
12/08/2019
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