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Data de l'acord: 10 de maig de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2019-0003293

Aprovació de l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, del
servei de la formació per al projecte capacitació professional en atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions social, (LOTS 1 i 2) , amb un
pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A3E49042DB64D488A13931A83D834CB i data d'emissió 10/05/2019 a les 11:50:41

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b21009fa-698c-4e64-94b4-a7690b7fbd00

Codi de verificació: b21009fa-698c-4e64-94b4-a7690b7fbd00

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. La Diputació de Tarragona treballa per fomentar el desenvolupament econòmic i social
del territori provincial, d’acord amb les competències i la planificació de la resta d’
administracions en aquest àmbit, mitjançant l’impuls de mesures de col·laboració amb l’
activitat econòmica local i de foment i suport a les polítiques actives d’ocupació. Dins d’
aquesta línia d’actuació l’objecte del contracte és impartir la formació teòrica i el mòdul de
pràctiques del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials (SSCS0208), regulat pel RD 1379/2008, d’1 d’agost modificat pel RD
721/2011, de 20 de maig, modificat pel RD 625/2013 del 2 d’agost), d’acord amb el
contracte, i a portar a terme durant l’any 2019.
A aquests efectes, el cap d’àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de la contractació d'aquest servei, amb la
determinació de la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat
de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe del cap d’àrea sobre les repercussions del contracte
en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El cap d’àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria ha redactat el
corresponent Plec de prescripcions tècniques que, juntament també amb el Plec de
clàusules administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, han de regir la contractació del servei esmentat,
mitjançant procediment obert simplificat. El contracte té un pressupost màxim de despesa
de 72.156,00 € (IVA exempt) distribuït en dos lots, el lot 1 per un import màxim de 36.078,00
€ (IVA exempt) i el lot 2 per un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt), amb els preus
unitaris següents:
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Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

Lot 2: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a les
Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A3E49042DB64D488A13931A83D834CB i data d'emissió 10/05/2019 a les 11:50:41

Codi de verificació: b21009fa-698c-4e64-94b4-a7690b7fbd00
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b21009fa-698c-4e64-94b4-a7690b7fbd00

Lot 1: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al Camp
de Tarragona, amb seu a Tarragona.

Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

3. En data 29 d'abril de 2019, la Secretaria General ha emès informe favorable sobre la
legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives particulars.

Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, motivant la necessitat
del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en
el Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en aplicació de l’
article 159 LCSP.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per delegació del president de la
Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de la formació pel projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
social, (LOTS 1 i 2), amb un pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt)
distribuït en dos lots, el lot 1 per un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt) i el lot 2 per
un import màxim de 36.078,00€ (IVA exempt) amb els preus unitaris següents:

Lot 1: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al Camp
de Tarragona, amb seu a Tarragona.
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Lot 2: Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a les
Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa

Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A3E49042DB64D488A13931A83D834CB i data d'emissió 10/05/2019 a les 11:50:41

Codi de verificació: b21009fa-698c-4e64-94b4-a7690b7fbd00
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Preu unitari part teòrica 5,96 €/h/alumne
Preu unitari part pràctica 2,5 €/h/alumne

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’esmentada contractació, mitjançant procediment obert
simplificat.
Tercer. Autoritzar la despesa de 72.156,00 € (IVA exempt) per al finançament d’aquest
contracte, amb càrrec a l'aplicació 2019/8000/920/22606 del pressupost de la Diputació,
amb número d’operació A2019013924.
Quart. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article
135 i 159 del LCSP, amb publicitat al Perfil de Contractant de la Diputació.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’
endemà de la publicació en el Perfil de contractant, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant, davant del president de la
Diputació.
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