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Núm. de Decret i Data:
2021PRES000162 30/07/2021

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Assumpte:

Adjudicació licitació: “Servei de la Xarxa d’Intervenció socioeducativa del
Consorci d’ Osona de Serveis Socials.”

Expedient: 1403-000014-2021 (X2021000207)
Fets o antecedents
Vist l'expedient de licitació per a la contractació del servei: “Servei de la Xarxa
d’Intervenció socioeducativa del Consorci d’ Osona de Serveis Socials”, pel
procediment obert harmonitzat i amb més d’un criteri d’adjudicació amb número
d’expedient 1403-000014-2021 (X2021000207).
Durant el termini obert a l'efecte s’han presentat les següents ofertes:
Data
d’entrada

Hora
d’entrada

Registre
d’entrada

07/07/2021

10:19:00

E2021000673

07/07/2021

18:14:26

E2021000676

Denominació social

NIF

Fundació pel Suport
G63340483
Social Solidari
Anncon Lleure i Oci
B17767583
SL

Vista l’acta d’obertura del sobre A de data de 15 de juliol del 2021, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord.
Vist l’informe tècnic corresponent als criteris subjectius emès per la tècnica Anna Rufí
Vila, Directora tècnica de l’ Àrea de Benestar Social, en data 16 de juliol del 2021 a
partir de la documentació inclosa en el sobre A, obert en la sessió anterior.
Vista l’acta d’obertura del sobre B de data de 22 de juliol del 2021, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord i de conformitat amb la qual es va atorgar la
puntuació final total següent:
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Empresa licitadora
Fundació pel Suport Social
Solidari
Anncon Lleure i Oci, SL

Valoració
Judici de valor ( Automàtics
Sobre A)
Sobre B)

(

Puntuació
final

41

51

92

28,25

35,60

63,85

En data 27 de juliol del 2021 es va requerir a la Fundació pel Suport Social Solidari,
proposada com a adjudicatària del contracte, que presentés la documentació en el
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent al de la recepció del present
requeriment, la documentació relacionada a la clàusula 19 del plec de clàusules
administratives particulars.
En data 27 de juliol de 2021, i dins del termini concedit, la Fundació pel Suport Social
Solidari, presenta la documentació requerida.
Fonaments de dret
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Articles 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158 i 159 i disposició addicional segona 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).
El plec de clàusules administratives generals de contractació del Consell Comarcal
d’Osona s’aplica en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
Base 11a de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici econòmic 2021 així
com d’acord amb la delegació de competències en matèria d’adjudicació del present
contracte realitzada pel Consell Plenari en data de 27 de juliol de 2021 a favor del
President del Consorci d’ Osona de Serveis Socials.
En ús de les facultats que tinc atribuïdes,
RESOLC:
1r.- Declarar vàlid el procediment convocat per contractar el servei: “Servei de la Xarxa
d’Intervenció socioeducativa del Consorci d’Osona de Serveis Socials”, pel
procediment obert harmonitzat i amb més d’un criteri d’adjudicació i adjudicar-lo a la
Fundació pel Suport Social Solidari pel preu de cent cinquanta sis mil euros (156.000
€), més quinze mil sis cents euros (15.600 €) d’IVA sent un total de cent setanta-un mil
sis-cents euros (171.600€), d'acord amb els plecs de clàusules aprovats i amb l'oferta
presentada.
2n.- Aprovar la disposició de la despesa derivada d’aquesta contractació amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 05 231 22791 del pressupost per a l’exercici de 2021, a favor
de Fundació pel Suport Social Solidari (NIF G63340483) per un import de cinquanta
set mil dos-cents euros (57.200 €), IVA inclòs, pel període de setembre a desembre de
2021.
3r.- Aprovar l’anul·lació parcial de l’autorització número 220210002154 per import de
5.188,75 euros en concepte de diferències entre import licitat i import adjudicat.
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3r.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost de l’exercici 2022 una
despesa per import de cent catorze mil quatre-cents euros (114.400 €) IVA inclòs per
la contractació esmentada i pel període de gener a agost de 2022.
4t.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària Fundació pel Suport Social Solidari amb la
indicació dels recursos que corresponguin i comunicar-li que la signatura del contracte
tindrà lloc no més tard de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la
recepció de la present notificació, mitjançant signatura digital.
5è.- Notificar aquest acord als licitadors no adjudicataris, amb la indicació dels
recursos que corresponguin.
6è.- Donar publicitat a aquesta adjudicació al Perfil del Contractant i donar-ne compte
a la Intervenció i a la Tresoreria comarcals.
7è.- Un cop formalitzat el contracte, publicar l’anunci de formalització al Perfil del
Contractant, publicar les dades al Portal de la Transparència i comunicar la informació
al Registre Públic de Contractes.
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8è.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell Plenari en la primera sessió que faci.
El president

Vist i plau de la Secretària

