Núm. Exp.:CCM 756/2021

NOTIFICACIÓ
Us notifiquem, que mitjançant Decret núm. 262/2021 de data 9 de juny de 2021, el
President del Consell Comarcal del Maresme ha resolt el que resulta del tenor literal següent:
“Núm. Exp.: CCM 756/2021
Servei: EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
DECRET
Vist l’informe emès en data 7 de juny de 2021, per la tècnica, la Directora de Benestar i
Equitat Social i el President del Consell Comarcal del Maresme, mitjançant el qual proposen
que es porti a terme la contractació menor corresponent als serveis d’intervenció psicosocial
de les persones sense llar de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS),
Vist que de l’informe esmentat es desprèn que es dona compliment al que preveu l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (endavant LCSP),
atès que resta justificada la necessitat i la idoneïtat d’aquest contracte per dur a terme
l’atenció de les persones en situació d’exclusió social, majors d’edat i que es troben en
situació de sense llar, que es derivin des de l’equip de coordinació de serveis socials de l’Àrea
d’Equitat i Acció social del Consell Comarcal, i per dur a terme les següents funcions amb
l’objectiu d’aconseguir la seva inclusió social:
1.

Realització diagnòstic de la situació personal

2.

Actualització del Pla d’Intervenció (PI) / projecte vital

3.

Acompanyament intensiu i seguiment del pla acordat amb cada persona

4.

Avaluació periòdica de cada PI-projecte vital.

5.

Registre de les actuacions, gestió i preparació

6. Coordinació amb l’equip de treball, Consell Comarcal, EBAS referent i serveis
relacionats.
Atès que el Consell Comarcal no disposa de mitjans personals i materials suficients per
satisfer la necessitat que es pretén cobrir i que l’objecte de l’esmentada contractació és la
solució més idònia per satisfer les necessitats exposades, als efectes del que preveuen els
articles 28 i ss. de la LCSP, s’escau la contractació d’una empresa externa,

Santiago Pérez
Olmedo - DNI
38792911F (TCAT)

Als efectes del que preveu l’article 118 de la LCSP, aquest contracte queda delimitat com a
contracte menor de serveis amb un codi CPV:
CPV: 9813300-4

Servicios prestados por asociaciones de caràcter social

Vist que la present contractació dona compliment al que preveu l’article 29.8 de la LCSP, que
estableix que els contractes menors no poden tenir una durada superior a 1 any,
Atès el que preveu la base 27 de les Bases d’Execució del pressupost del 2021 del Consell
Comarcal del Maresme, s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses del sector, i han presentat
les següents ofertes econòmiques:

Núm.
ENTRA

Data
registre

CIF

Preu hora

Fundació Molí d'en
Puigvert

2021/7917

31/5/2021

G-62873971

28,20 €

C omunitat Terapeutica
Maresme. Serveis de
Salut Mental SC C L

2021/8068

1/6/2021

F-08701625

28,50 €

C entre de Formació i
Prevenció

2021/7925

31/5/2021

G-08668733

29,00 €

Nom entitat

Vist que l’entitat que presenta millor oferta és la Fundació Molí d’en Puigvert i ha manifestat
que pot efectivament realitzar el servei, declarant que compta amb la capacitat tècnica i
habilitació professional necessària per la contractació sol·licitada i s’ha comprovat que es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social,
Vist que la contractació proposada dona compliment tant al que preveu l’article 118.1 de la
LCSP com l’article 118.3 del mateix cos legal, atès que no supera els límits previstos per
aquest tipus de contracte, establerts en 14.999,99 €, IVA no inclòs, i no s’ha alterat l’objecte
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació,
Vista la retenció de crèdit per import de 14.974,20€ efectuada en data 9 de juny de 2021 a
càrrec de l’aplicació pressupostària "510 23100 22798 -Estudis i treballs tècnics persones
sense llar-" del pressupost de despeses del Consell Comarcal del Maresme de l’anualitat
2021, amb número d’operació 220210006766,
Vist que en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de
contractació del present contracte seria el President del Consell Comarcal, però que atesa la

delegació de competències efectuada pel President del Consell Comarcal del Maresme a favor
de la Comissió Permanent del Ple, pel que respecta a les seves competències com a òrgan de
contractació derivades de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, mitjançant Decret de
President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al DOGC número 8081 en data 10
de març de 2020 i al BOPB número CVE 2020007859 de data 11 de març de 2020, l’òrgan
competent pel que respecta a la present contractació és la Comissió Permanent del Ple,
donat que està prevista pel proper dia 15 de juny de 2021 i que el servei s’ha d’iniciar el
proper 9 de juny de 2021, es considera adient avocar la delegació de competències en
matèria de contractació efectuada,

En ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
PRIMER.- AVOCAR, únicament per al present tràmit i als efectes previstos a l’art. 10 de la
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de règim jurídic del sector
públic, la delegació de competències en matèria de contractació efectuada pel President del
Consell Comarcal del Maresme a favor de la Comissió Permanent del Ple mitjançant Decret de
President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al DOGC número 8081, en data 10
de març de 2020, i al BOPB número CVE 2020007859, de data 11 de març de 2020.
SEGON.- CONTRACTAR sota la modalitat de contracte menor de serveis a l’empresa
la Fundació Molí d’en Puigvert amb NIF G62873971, per la prestació dels serveis
d’intervenció psicosocial, a partir del proper 9 de juny, dirigits a les persones sense llar de
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme, en base als motius
exposats en el cos del present acord, per un preu hora de VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (28,20 €) amb un màxim de 531 hores que corresponen a un màxim de CATORZE
MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (14.974,20€) exempt d’IVA,
segons el pressupost presentat en data en data 31 de maig de 2021 número de registre
ENTRA-2021-7917, al tractar-se de l’oferta amb la millor relació qualitat preu.
TERCER.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa derivada de la contractació esmentada, a
favor de la Fundació Molí d’en Puigvert amb NIF G62873971, per import màxim de CATORZE
MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (14.974,20€) exempt d’IVA i
d’acord amb l’oferta presentada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 510 23100 22798 Estudis i treballs tècnics persones sense llar- per vinculació jurídica, del pressupost de
despeses del Consell Comarcal del Maresme de l’anualitat 2021:

Entitat

Servei

Preu
Hora

Serveis d‘intervenció
psicosocial i educativa a
persones sense llar

28,20 €

NIF

FUNDACIÓ MOLÍ
G62873971
D’EN PUIGVERT

Total Total sense
hores
IVA

531

14.974,20 €

QUART.- NOTIFICAR el present acord al contractista, per al seu coneixement i als efectes
d’acceptació del pressupost assenyalat, i amb la finalitat que pugui iniciar el servei requerit.

CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant de la corporació en els
termes previstos a l’article 63.4 de la LCSP i COMUNICAR al Registre de Contractes del
Sector Públic, per a la inscripció, de les dades bàsiques d’aquests contractes, d’acord amb el
que preveu l’article 346 de la LCSP.”

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

FUNDACIÓ MOLÍ D'EN PUIGVERT

