Data de la sessió: 15/10/2019

Tornar
Títol / identificació de l'expedient
Número d'expedient N805/U224-2019-000009
Descripció
Aprovació de la classificació de l'única empresa admesa al procediment de licitació per a
la contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que
tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, i del requeriment al licitador millor classificat
Relació de fets i fonaments jurídics
Fets:
Atès que en data 22 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives per a la licitació del Servei
d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu als casals
municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant plec de procediment obert i
ordinari.
Atès que no es va presentar cap empresa ni entitat a l'esmentada liitació.
Atès que per aquest motiu es va iniciar un procediment negociat sense publicitat per
licitar aquest servei.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2019, va
aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
particulars que regeixen la contractació del del servei d'apoderament i formació de les
associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la gent gran de la
ciutat (EDUSI), a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat, i es
convida a les següents empreses a participar a la licitació :
- Fundació Pere Tarrés
- Fundació Catalana de l'Esplai
- DID per a la Igualtat d'Oportunitats
Atès que la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Catalana de l'Esplai no han presentat
cap proposta dintre del termini establert.
Atès que en data 20 de setembre de 2019 l'empresa DID Dinamització i Documentació
per a la Igualtat presenta la seva proposta i la documentació requerida dintre dels
terminis especificats al plec de clàusules administratives .
Atès que en data 27 de setembre de 2019 el Cap de la Unitat d'Inclusió i Cohesió Social
ha emès l'informe tècnic.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 08/10/2019;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern
Local pel decret número AALB190015 de 27/06/2019 publicat al BOP , sobre delegació

de competències en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació
municipal de Sant Boi de Llobregat,

Proposta d'acord
PRIMER- Aprovar la classificació de l'única empresa admesa a la licitació per a la
contractació del servei d'apoderament i formació de les associacions de gent gran que
tenen seu als casals municipals de la gent gran de la ciutat (EDUSI), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, d'acord amb l'informe emès pel Cap de la Unitat
d'Inclusió i Cohesió Social emès en data 27 de setembre de 2019, annex a l'expedient.
La puntuació ha estat atorgada en base als criteris de valoració de les ofertes establerts
a la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació .
La classificació ha estat:
- DID per a la Igualtat d'Oportunitats (puntuació: 61 punts)
SEGON- Requerir a l'empresa DID per a la Igualtat d'Oportunitats
amb CIF
G-64101926, perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació
d'aquest requeriment presenti la següent documentació d'acord amb l'establert a la
clàusula 22 del plec de clàusules particulars:
a) Acreditació de la personalitat jurídica de l'empresari, i, en el seu cas, la seva
representació, distingint:
- Còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació per verificar als estatuts
que el licitador posseeix un objecte social destinat a la realització del servei objecte
d'aquesta licitació (Art. 66.1 de la LCSP).
-Còpia compulsada de l'escriptura de poder actualitzada (tret que aquest consti en
l'anterior). Els que compareguin o signin proposicions en nom de l'empresa, presentaran
poder bastant a l'efecte, degudament inscrit al Registre Mercantil, així com còpia
compulsada del DNI del representant. També es podrà aportar còpia de bastanteig de
poders efectuat per autoritat administrativa, notarial o judicial.
Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea,
hauran d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta d’empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb
el que s'estableix a l’article 68 de la LCSP.
Si l'empresa adjudicatària es una UTE haurà de presentar la seva formalització
mitjançant escriptura pública.
b) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible .
d) El document de sol·licitud d'ingrés de garanties, per
l'import adjudicat (IVA exclòs) per import de 2.056,77 €.

l'import equivalent al 5% de

e) Acreditació de les dades de transferència bancària amb la certificació de l’entitat
bancària corresponent, segons model normalitzat disponible a la web municipal, a
l’apartat de tràmits: lliurament i registre de factures de proveïdors.

f) Presentació de la declaració responsable específica i de compromís en matèria de
prevenció de riscos laborals (segons annex II)

Els empresaris inscrits en el registre electrònic d'empreses licitadores (RELI), de la
Generalitat de Catalunya podran substituir la documentació assenyalada als punts a ) i b)
(llevat que n'hi hagi una solvència específica), per l'acreditació d'aquella inscripció i/o
l'aportació de les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d'ofici. A més,
hauran d'aportar la documentació que s'exigeix expressament en aquest procediment i
no consta reflectida en l'esmentat certificat (garantia, etc.).
Cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en tot cas, a recabar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu
en via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que
pugueu exercir el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article
40.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:
Tornar

