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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de juliol de
2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
37 .- Urgència II).- Rectificació d'errada material de l'acord de la JGL de 31 de
maig de 2021 (exp. 17872/21).
La Junta de Govern Local de 31 de maig de 2021, va aprovar l'expedient de contractació del
servei regular de transport llançadora a la Platja del Prat de Llobregat, amb un pressupost
màxim de 32.160 € IVA exclòs (35.376 €, 10% d'IVA inclòs).
Dins del termini de presentació de proposicions, s’han presentat les següents empreses: La
Hispano Igualadina SL amb NIF: B27383454 i Transports Ciutat Comtal 2 SL amb NIF:
B61095121.
De conformitat amb el contingut de l’acta del Sobre únic relativa a la qualificació de la
documentació i dels criteris avaluables de forma automàtica de 17 de juny de 2021 i els
informes emesos per la tècnica mitjana de Via Pública en data 9 de juliol de 2021 i de l’acta
de la Mesa de contractació de 9 de juliol de 2021, es proposa com adjudicatari a l’empresa
Transports Ciutat Comtal 2, SL.
La proposta d'adjudicació, efectuada per la Mesa de Contractació el 9 de juliol de 2021,
està degudament motivada, perquè detalla la ponderació i l'explicació del resultat
d'aplicar a les proposicions presentades pels diferents licitadors els criteris d'adjudicació,
previstos al plec de clàusules administratives particulars. Aquesta proposta d'adjudicació
es publica al perfil del contractant.
El licitador ha aportat la documentació exigida a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LLCSP), dins del termini de set dies hàbils establert a aquest
efecte pels arts. 159.4.f.4º i 159.6 de la mateixa norma.
De conformitat amb l’establert als art. 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques i 122 de la LLCSP,
respecte de la rectificació d’errors materials, de fet o aritmètiques que hi hagin en els seus
actes.
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON15I01LQ, que consta a
l’expedient.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local s’acorda per unanimitat:
Primer.- Rectificar l’apartat segon de l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 31 de
maig de 2021 pel que fa a la durada del contracte, en el següent sentit:
On diu: El termini de durada d’aquest contracte serà des del 9 de juliol al 27 de setembre
de 2021, ambdós inclosos.
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Ha de dir: El termini de durada d’aquest contracte serà des del 16 de juliol al 27 de
setembre de 2021, ambdós inclosos.
Segon.- Rectificar, conseqüentment, la clàusula I.5 del plec administratiu, que fa referència
a la durada del contracte, en el sentit de deixar fixat l’inici del contracte en el dia 16 de
juliol de 2021 i no en el 9 de juliol de 2021.
Tercer.-Rebutjar la proposta presentada per l’empresa Hispano Igualadina SL amb NIF:
B27383454 per incompliment del plec de prescripcions tècniques (clàusula 3.3), que
assenyala l’obligatorietat que tots els vehicles siguin propietat de l’empresa operadora,
condició que no es compleix al manifestar l’empresa que els vehicles destinats al servei
són llogats i no de propietat.
Quart.-Aprovar la ponderació, que tot seguit s'indica, de la proposta admesa en la licitació, i
que ha estat proposada per la Mesa de Contractació de data 9 de juliol de 2021, on consta
expressada detalladament la seva motivació.

Empresa

Oferta
econòmica Punts
(IVA exclòs)

TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 2, SL (B-61095121)

30.455,52

74,04

Cinquè.- Adjudicar a l’empresa Transports Ciutat Comtal 2 SL amb NIF: B61095121 el
contracte del servei regular de transport llançadora a la Platja del Prat de Llobregat, segons
els arts. 150 i 159.4.f.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), per un import de 30.455,52€, IVA exclòs, (33.501,07 amb el 10 % d’IVA
inclòs), d’acord amb la seva oferta econòmica i tècnica que consta a l’expedient.
La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària que anirà a càrrec de la partida
pressupostària (021) 4411 22701 i del centre de cost: 401.308., i es obligatori l'ús de la
factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que estableix l'article 4t de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de creació del
registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord amb l'Annex 1 de les Bases
d'Execució del Pressupost 2021 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 17872/2021., l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002325 (Mobilitat i
Transport).
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: www.elprat.cat.
El termini previst per a l’execució de la totalitat de les actuacions projectades és de 3
mesos. El servei començarà el dia 16 de juliol de 2021 i finalitzarà el 27 de setembre de
2021, ambdós inclosos.
Sisè- L'adjudicatari haurà de formalitzar el contracte, en un termini de 5 dies hàbils, a
comptar des del següent a la notificació d'aquest acord. La formalització podrà efectuar-se
mitjançant la signatura de l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
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Setè.- Notificar aquest acord a les empreses La Hispano Igualadina SL i Transports Ciutat
Comtal 2 SL i informar-los que la motivació de l'aplicació dels criteris d'adjudicació la poden
trobar al perfil del contractant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat: www.elprat.cat.
Vuitè.- Notificar així mateix als departaments de Comptabilitat, Mobilitat i Transport,
Prevenció de Riscos Laborals i a la responsable del contracte.
Novè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte al Perfil del Contractant en
compliment de l’art. 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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