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FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI
C. RAMON SOLER N.0004
VIC

Senyor/a,
Us notifico que el President del Consorci d’Osona de Serveis Socials ha signat, en
data 6 d’abril de 2021, la resolució número 2021PRES000076 següent:
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte: Aprovació d’expedient de licitació de contracte de serveis:
CONTRACTE DE SERVEI D’ESTADES TEMPORALS EN HABITATGES
D’INSERCIÓ SOCIAL DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
Fets i antecedents
Vist l’expedient de licitació per a la contractació del “Servei d’estades temporals en
habitatges d’Inserció Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”, tramitat pel
procediment obert i amb varis criteris d’adjudicació.

CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Durant el termini obert a l’efecte s’han presentat les proposicions següents:
Data
d’entrada

Hora
d’entrada

Registre
d’entrada

Denominació social

NIF

15/02/2021

14:47:31

E2021000045

Fundació pel Suport Social
Solidari

G63340483

Vista l’acta d’obertura del sobre B de data 24 de febrer de 2021, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord i de conformitat amb la qual s’han atorgat
les puntuacions següents:
Nom

Puntuació criteris
avaluables
subjectivament

Puntuació criteris
avaluables
objectivament

PUNTUACIÓ
TOTAL

Fundació pel
Suport Social
Solidari

29 punts

70 punts

99 punts

A la valoració efectuada es va considerar que la proposta més avantatjosa és la
presentada per la FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI.
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A tal efecte, es va requerir a la FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI per tal
que presentés la documentació establerta a la clàusula 19 del plec de clàusules
administratives particulars.
Amb data 15 de març de 2021, dins el termini establert a l’efecte, el licitador proposat
ha presentat la documentació sol·licitada.
Fonaments de dret
L’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP),
regula el procediment de classificació de les ofertes i adjudicació del contracte,
establint que l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins els cinc dies següents
a la recepció de la documentació requerida.
L’article 151 de la LCSP defineix la resolució d’adjudicació i el seu contingut, així com
el de la seva notificació.
Els articles 153 i 154 de la LCSP, pel que fa a la publicitat i formalització dels
contractes.
De conformitat amb les atribucions conferides en matèria de contractació
administrativa establertes per la Disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:

CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb diversos criteris d’adjudicació
convocat per contractar el “Servei d’estades temporals en habitatges d’Inserció Social
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”, i d’acord amb les ofertes presentades,
adjudicar-lo a l’empresa FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, amb la major
puntuació després de sumar conjuntament els criteris subjectius i els criteris
automàtics, pel preu de 57.333,35 euros, exempts d’IVA, d’acord amb els plecs de
clàusules aprovats i amb l’oferta presentada.
2.- Fixar com a data d’inici del contracte amb efectes des del dia 1 d’abril de 2021.
De conformitat amb la clàusula 6 del plec de clàusules administratives, el contracte té
una durada d’un any a comptar des de l’inici de la prestació de l’objecte del contracte i
per tant, finalitzarà el dia 31 de març de 2022. No obstant això, aquest contracte és
prorrogable 2 anys més.
3.- Autoritzar i disposar en el pressupost de l’exercici 2021 la despesa derivada de la
contractació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07 231 22799 per import global de
43.000,02 euros (exempts d’IVA).
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4.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL
SOLIDARI.
5.- Publicar l’adjudicació del contracte, juntament amb aquest acord, en el perfil del
contractant del Consorci d’Osona de Serveis Socials.
6.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari en la primera sessió que faci.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la data de la seva
notificació.
En matèries de personal, propietats especials i sancions, alternativament, si el vostre
domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu el podeu interposar
davant els Jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província
de la localitat on residiu.
Potestativament, i amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, contra aquest
acte podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la rebuda d’aquesta notificació.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci administratiu si en el termini d’un
mes des de la data d’interposició no rebeu la notificació de l’acte que el resolgui, per la
qual cosa contra la seva desestimació presumpta podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant dels Jutjats esmentats en el termini de sis mesos, comptador a partir
del dia següent a aquell en què el recurs s’hagi d’entendre desestimat.
En tot cas podeu interposar qualsevol recurs previst en la legislació vigent que
considereu procedent.
La interposició de recurs no us eximeix de complir aquesta resolució.
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La secretària,
Signat digitalment

