
 

Carmen Coll Gaudens, Secretària municipal de l’Ajuntament de BADIA DEL VALLÈS,

CERTIFICO:  Que la  Junta  de Govern Local  en la  sessió  ordinària  celebrada el  dia  4  de  
novembre de 2016, va adoptar l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1710/2016, relatiu al  contracte de servei d’accions formatives de tallers de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant".

II. Relació de Fets

1. Per informe del servei de l'Àrea d'Acompanyament a les Persones, de data 20 de juliol de  
2016,  s’acredità  la  necessitat  de  contractar  serveis  d’accions  formatives  de  tallers  de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de l'ocupabilitat de persones 
aturades, en atenció al fet que la Diputació de Barcelona ha atorgat als Ajuntaments de Badia 
del Vallès i Barberà del Vallès una subvenció per al projecte DISSENYEM PENSANT. D’altra 
banda l'Ajuntament no disposa de personal amb la formació específica necessària per poder 
dur a terme aquest projecte.

2. L'expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia de data 21 de juliol de 2016, i per acord  
de la  Junta  de Govern de data  de  9  de setembre de 2016,  es  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació, mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació, de serveis d’accions 
formatives de tallers de co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de 
l'ocupabilitat de persones aturades de Badia del Vallès, amb un pressupost de 34.050,00 euros, 
sense IVA. En aquest  acord es  va aprovar  igualment  el  Plec de Clàusules  Administratives 
Particulars (PCAP en endavant) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT en endavant) que 
regiran aquesta contractació, així com la convocatòria  de la licitació.

3.  Desprès  de  les  diverses  sessions  d'obertura  i  avaluació  de  proposicions  la  Mesa  de 
Contractació,  en data  24 d'octubre de 2016, amb fonament  amb l'informe tècnic  emès pel  
coordinador  de  l'àrea  d'acompanyament  a  les  persones,  va  emetre  per  a  la  consideració 
d'aquest òrgan la següent resolució: 

«Primera. Estimar que hi ha una insuficiència  tècnica dels Projectes Tècnics presentats per  
totes les empreses licitadores, que no garanteix la correcta execució del contracte  en cap  
d'elles i elevar proposta a l'òrgan de contractació, la Junta de Govern Local, perquè declari  
desert el procediment d'acord amb l'objecte del contracte i  les seves prestacions tècniques  
definides al PPT, el sistema d'avaluació i la qualitat exigible a les proposicions tècniques al  
procediment conforme les 1a, 8a, 9a dels PCAP, i d'acord amb el previst a l'article 151.3 del  
TRLCSP. 

Segona. Proposar les mesures de sistematitzar la informació i  adaptació dels PPT i  PCAP  
expressades,  per tal d'afavorir la concurrència i participació al procediment, així com l'eficàcia i  
eficiència d'aquest.

Tercera.  Publicar  el  present  acord  al  Perfil  de  contractant  amb  indicació  a  les  empreses  
licitadores que contra aquest acte administratiu, que és un acte de tràmit de caràcter qualificat,  
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat,  
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació...»

III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
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1r. D’acord amb els antecedents de fet i fonaments de la resolució de la Mesa  de data 24 
d'octubre de 2016, i de conformitat amb l'objecte del contracte i les seves prestacions tècniques 
definides al PPT, el sistema d'avaluació i  la qualitat exigible a les proposicions tècniques al  
procediment conforme les 1a, 8a, 9a dels PCAP, i d'acord amb el previst a l'article 151.3 del RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del  
sector públic (TRLCSP).

2n. D'acord amb el que disposen als articles 10, 19, 22, 53, 112, 138 i següents, 157 a 161, 301 
següents i concordants del TRLCSP.

3r. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del TRLCSP i de conformitat  
amb les facultats delegades en aquest òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de 
març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar desert el procediment obert de contractació seguit arran l'acord de Junta de 
Govern Local de 9 de setembre de 2016 per a la manca de Projectes amb suficiència tècnica 
per  a l'execució correcta i  eficient  del  contracte,  i  aprovar l'obertura d'un nou expedient  de 
contractació, mitjançant tramitació d'urgència sobrevinguda per aquesta causa , del contracte 
de serveis d’accions formatives de tallers de co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" 
per a la millora de l'ocupabilitat de persones aturades de Badia del Vallès, amb un pressupost 
de 34.050,00 euros, sense IVA.

Segon.  Aprovar  el  Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de Prescripcions 
Tècniques que regiran aquesta contractació, mitjançant tramitació urgent, procediment obert, 
diversos criteris d'adjudicació, amb la incorporació dels suggeriment expressats per a la Mesa 
de Contractació per a afavorir la concurrència i participació al procediment, així com l'eficàcia i 
eficiència d'aquest. 

Tercer.  Convocar  la  licitació  i  publicar  l'anunci  en  el  perfil  de  contractant  perquè,  prèvia 
publicació al Perfil del contractant i durant el termini del 8 de novembre, fins a les 19:00 hores  
del  dia 15 de novembre de 2016, els  interessats presentin les proposicions que considerin 
convenients.

Quart. Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar-ho al Perfil de Contractant 
municipal."

I  perquè  serveixi  d’acreditació,  lliuro  aquesta  certificació  d’ordre  i  amb  el  vistiplau  de 
l’Alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador .

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,

L'Alcaldessa
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