GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
D’adjudicació de l’expedient de contractació 28/21/PJ/N
Vist que en data 29 de juliol de 2021 la Directora de Programes del PNJCat informa sobre
la necessitat d’iniciar un expedient de contractació de serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022, incoant-se en data 19 d’agost de
2021 l’expedient 22/21/PJ/O, que constava de 3 lots.
Vist que en data 25 d’octubre de 2021 es declara desert el lot 3 de l’expedient de
contractació 22/21/PJ/O per a la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la salut atès que no
s’hi va presentar cap oferta.
Vist l’informe de necessitat de 26 d’octubre de 2021 de la Direcció de Programes del
PNJCat sobre la necessitat d’iniciar un expedient negociat de contractació del lot 3 de
l’expedient 22/21/PJ/O per a la contractació dels serveis de la cartera de serveis de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la salut mitjançant
procediment negociat d’acord amb l’article 168 a) 1r de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, en data 2 de novembre de 2021 la directora general de
l’Agència Catalana de la Joventut incoa l’expedient 28/21/PJ/N.
Vist que amb data 16 de novembre de 2021, s’aproven els Plecs de Clàusules
Administratives i Plecs de Prescripcions tècniques de l’expedient 28/21/PJ/N de l’Agència
Catalana de la Joventut per la contractació per a la contractació dels serveis de la cartera
de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any 2022 en l’àmbit de la
salut mitjançant procediment negociat d’acord amb l’article 168 a) 1r de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en haver quedat desert els lots 2, 3 i 6 del
procediment obert núm. 16/21/PJ/O). Així mateix, amb data 16 de novembre de 2021,
s’aprova la despesa de licitació amb un pressupost màxim de licitació de VINT MIL EUROS
(20.000 €), IVA no inclòs.
Vist que en data 22 de novembre de 2021 s’envia la invitació a l’entitat SEER, Salut i
Educació Emocional, Laia Sala Sala i Meskelleure, S.C.P. Mostrant interès en participar
SEER, és per això que se li envia l’enllaç amb l’anunci licitació del perfil del contractant de
l’Agència Catalana de la Joventut, essent el termini per presentar proposicions el dia 7 de
desembre de 2021 a les 14 hores.

Vist que es procedeix en data 9 de desembre de 2021 a l’obertura del SOBRE A i SOBRE
B de les proposicions presentades i en data 29 de desembre de 2021 a l’obertura del
SOBRE C. Tenint en compte els informes tècnics de data 20 de desembre de 2021 on
s’informa sobre la puntuació del Sobre B i de data 24 de març de 2022, emesos per la
direcció proposant sobre la proposta de millor oferta.
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Vist que en data 28 de març de 2022 resolc considerar a SEER la millor oferta de
l’expedient de referència d’acord amb els informes tècnics de valoració d’ofertes.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vist que dintre de termini, l’entitat considerada millor oferta presenta la documentació
necessària legalment 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. Aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació 28/21/PJ/N per a la contractació dels
serveis de la cartera de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil durant l’any
2022 en l’àmbit de la salut a l’entitat SEER (Salut i educació emocional, SL) per un import
màxim de de quinze mil set-cents vint euros (15.720 €), IVA no inclòs, i pels imports que
s’indiquen a continuació:
Preu per
hora

Tipus de servei
Xerrades i tallers adreçats a persones joves segons
demanda
Jornades de formació als professionals dels serveis
de la XNEJ

Puntuació

90€/h

10

120€/h

10

50€/h

10

60€/h

10

Elaboració d’unitats didàctiques pels tallers
Elaboració d’una guia didàctica

2. Aprovar la sol·licitud de retenció de preu com a garantia definitiva de l’expedient de
contractació 28/21/PJ/N feta per aquesta entitat (5% de l’import)
3. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar als
interessats la resolució.
4. Formalitzar el contracte entre l’ACJ i SEER, SL

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Núria Ramón i Pérez
Directora General
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