SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’UN SUPORT TÈCNIC EN L’ÀREA AUDIOVISUAL PER A LA GESTIÓ DE LA
PROGRAMACIÓ DEL CIFO L’HOSPITALET PER A L’ANY 2020
SOC-2020-1

Fets
1. En data 21 de maig de 2019, la subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació
va emetre informe exposant la necessitat de contractar el servei d’un suport tècnic en
l’àrea audiovisual per a la gestió de la programació del Centre d’Innovació i Formació
Ocupacional de L’Hospitalet per a l’any 2020.
2. En data 12 de juliol, el Cap del Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica va expedir
certificat d’existència i de compromís de crèdit imputable a la partida pressupostària
D/227008900/331F/000.
3. En data 7 d’agost, es va emetre informe jurídic favorable.
4. En data 3 de setembre, la subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació va
emetre informe justificatiu definitiu.
5. En data 7 d’octubre, la Intervenció Delegada va emetre informe favorable de
fiscalització prèvia.
6. En data 10 d’octubre, la directora del SOC va aprovar l’expedient i es va obrir la fase
de licitació del procediment d’adjudicació.
7. En data 5 de novembre, va tenir lloc l’acte públic en el qual es va procedir a l’obertura
del sobre digital basat en les propostes ponderables de forma automàtica amb el resultat
següent:

Empresa

Preu del contracte,
sense IVA

Import IVA

Preu del contracte, IVA
inclòs

COMEXIT SXXI, SL

49.150,00 €

10.321,50 €

59.471,50 €

8. En data 12 de novembre, la Mesa de contractació constituïda a tal efecte va emetre
Acta de proposta d’adjudicació a favor de l’entitat licitadora que havia estat requerida a
presentar la documentació acreditativa atès que havia presentat la millor oferta, un cop
va ser revisada i es va determinar el compliment de tots els requisits per resultar
adjudicatària d’aquesta contractació.

Fonaments de dret
1. D’acord amb els articles 150.3, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins del
termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
2. Atès l’art. 27 l) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció del SOC actua com a òrgan de
contractació.
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Per tant, resolc:
1. Adjudicar el contracte del servei de suport tècnic audiovisual per a la gestió de la
programació del CIFO L’Hospitalet per a l’any 2020 a l’empresa COMEXIT SXXI, SL,
amb NIF B62860812, per un import de 49.150,00 € (sense IVA), 10.321,50 € (import
IVA) i 59.471,50 € IVA inclòs.
2. Declarar un termini de garantia, constituïda en la modalitat de retenció en el preu, pel
termini corresponent al període d’execució del contracte, d’acord amb els apartats L i R
del Quadre de Característiques del Contracte.
3. Publicar aquesta resolució d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini
màxim de 15 dies, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Peu de recurs:
Contra aquesta resolució es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en
matèria de contractació davant l’òrgan de contractació o directament davant del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la remissió de la notificació de la present resolució, tal i com disposen els
articles 44 i següents de la LCSP.

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Mercè Garau i Blanes
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