
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

1710/2016 Junta de Govern Local

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 2 / de desembre / 2016 s’adoptà l’acord següent:

Adjudicació Servei tallers co-creació, projecte "DISSENYEM PENSANT" (exp. 
1710/2016)

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1710/2016, relatiu al servei d'accions formatives de tallers de 
co-creació, dins del projecte "Dissenyem pensant" per a la millora de l'ocupabilitat de 
persones aturades.
 
II. Relació de fets
1. Per informe de l'Àrea d'Acompanyament a les persones, de data 20 de juliol, 
s'acredità la necessitat de contractar el servei 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 a que la Diputació de Barcelona va atorgar als 
Ajuntaments de Badia i Barberà del Vallès, una subvenció per al projecte "Dissenyem 
pensant". L'Ajuntament no disposa de personal amb la formació específica 
necessària per poder dur a terme aquest projecte.
 
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2016, es va 
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, diversos criteris 
d'adjudicació. Davant la manca de licitacions vàlides, la Junta de Govern Local, en 
sessió de 3 de novembre de 2016, va declarar desert el procediment i va 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 euros, sense IVA.
 
3. Realitzada la instrucció del procediment, la Mesa de contractació, en sessió de 
data 24 de novembre, va formular proposta d'adjudicació a favor de l'empresari 
Carles Adamuz Sánchez, per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.
 
4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa 
requerida i ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de 
Secretaria de data 29 de novembre.
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III. Fonaments de dret
1r. D'acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de 
clàusules administratives particulars, reguladores del procediment i el que disposen 
els articles 53, 146, 151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic.
 
2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector públic 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 vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada 
per la Mesa de Contractació en la sessió de data 24 de novembre i, en la seva virtut, 
adjudicar  a  l'empresari  Carles  Adamuz  Sánchez,  com  l’oferta  més  avantatjosa 
presentada, el 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, per l’import total anual de 33.474 euros, sense IVA.
 
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a 
l’exercici  2016,  per l’import  de 33.874 euros,  IVA inclòs,  amb càrrec  a la  partida 
1303.2410.22799. 
 
Tercer. Designar  com  a  responsable  del  contracte  a  Salvador  Avià  i  Faure, 
coordinador de l’Àrea d’Acompanyament a les persones. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, perquè en el termini de 15 dies hàbils 
següents al de la notificació concorri a la formalització del contracte, i a la resta de 
licitadors del procediment; i publicar-lo al perfil del contractant.
 
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 
1.  Publicar aquest  acord d'adjudicació al  Perfil  de contractant  i  la  també la seva 
formalització, en aquest darrer cas dins del termini de quaranta-vuit dies a comptar 
des de la data de formalització del contracte.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, amb l'excepció prevista en l'article 206 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2016-12-07T08:53:06+0100
	Badia del Vallès
	CPISR-1 Carmen Coll Gaudéns
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Badia del Vallès
	2016-12-07T10:24:06+0100
	Badia del Vallès
	EVA MARIA MENOR CANTADOR
	Ho accepto




