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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
22 DE NOVEMBRE DE 2021
APROVAT

APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
MÒDULS SANITARIS PER ALS ESDEVENIMENTS I FESTES POPULARS ORGANITZADES PER
L'AJUNTAMENT
Es presenta per part de la Regidora de SALUT, la Sra. Marta Bosch Lafuente, una proposta
d’urgència per a ser incorporada a l’ordre del dia de la sessió.
S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència.
Per part de la regidora de SALUT, la Sra. Marta Bosch Lafuente, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
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“ANTECEDENTS
En data 11 d’octubre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici del procediment
de contractació del subministrament de mòduls sanitaris, mitjançant lloguer, per als
diversos actes i festes populars de Premià de Dalt, pel període d’1 any i pel preu de
5.487,35 € (IVA inclòs), d’acord amb el desglossament següent: 4.535,00€ (quatre mil
cinc-cents trenta-cinc euros) de pressupost net i 952,35 € corresponents al 21% d’IVA. El
contracte està formulat en termes de preus unitaris.
La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.
En data 15 d’octubre de 2021, va sortir publicat l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 29 d’octubre de 2021, va acabar el termini per a presentar ofertes.
En data 2 de novembre de 2021, es va dur a terme l’obertura del SOBRE DIGITAL ÚNIC,
corresponent a la documentació administrativa i tècnica relativa als criteris de valoració
automàtica de les 2 empreses que s’havien presentat a la licitació. D’acord amb el que
consta a l’acta, l’empresa WC LOC SANIBERICA, SL, amb NIF B01731504, va obtenir la
puntuació de 100,00 punts i, per tant, va ser l’empresa proposada per a l’adjudicació del
contracte.
L’oferta presentada per l’empresa WC LOC SANIBERICA, SL, en data 29 d’octubre de
2021, amb RGE E2021013555, és la que s’especifica a continuació:
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1. Proposició econòmica:

CRITERI
Cabina sanitària bàsica

Neteja, buidatge i reposició material
fungible (per servei extra)

PREU
OFERTAT

85 euros

65,00

120 euros

90,00

Fins a 3 cabines: 180 euros

140,00

A partir de 4 cabines: 200 euros

160,00

Fins a 5 cabines: 50 euros/servei

45,00

De 6 a 9 cabines: 125 euros/servei

100,00

A partir de 10 cabines: 200 euros/servei

160,00

Cabina sanitària per persones amb
mobilitat reduïda
Desplaçament (entrega i recollida)
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PREU/UNITARI CLÀUSULA 10 PCAP

2. La sol·licitud del subministrament es podrà realitzar en el termini d’1 DIA.
3. El subministrament podrà ser cancel·lat en un termini de 10 HORES.
En data 8 de novembre de 2021, se li va fer el requeriment de la documentació
acreditativa per a l’adjudicació del contracte.
En data 11 de novembre de 2021, amb RGE E2021014196, l’empresa WC LOC SANIBERICA,
SL, va lliurar la documentació requerida.
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de novembre de 2021.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR a l’empresa WC LOC SANIBERICA, SL, amb NIF B01731504, el
contracte del subministrament, mitjançant lloguer, de mòduls sanitaris per als
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actes i festes populars de Premià de Dalt, per un termini d’1 ANY i les condicions
següents:


Preus unitaris:

CRITERI
Cabina sanitària bàsica

65,00 €

Cabina sanitària per persones amb
mobilitat reduïda

90,00 €
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Desplaçament (entrega i recollida)

Neteja, buidatge i reposició material
fungible (per servei extra)






PREU
OFERTAT

DESCRIPCIÓ

Fins a 3 cabines:

140,00 €

A partir de 4 cabines:

160,00 €

Fins a 5 cabines: euros/servei

45,00 €

De 6 a 9 cabines: euros/servei

100,00 €

A partir de 10 cabines: euros/servei

160,00 €

La sol·licitud del subministrament es podrà realitzar en el termini d’1 DIA.
El subministrament podrà ser cancel·lat en un termini de 10 HORES.

2. DISPOSAR la despesa de fins a 5.487,35 € (IVA inclòs) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es relacionen a continuació del pressupost municipal de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, d’acord amb la distribució anual següent:

ANUALITAT

APLICACIÓ

CONCEPTE

IMPORT

2021

311/4311/22699

Fira de Nadal

320,65€

2022

331/338/22699

Aplec Cisa / Festa Major

1.585,10€

341/330/22699

Festival de Música del Maresme

363,00€

312/432/22699

Ulisses Fest

2.280,85€
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361/341/22609
TOTAL

Happy Ride

937,75€
5.487,35 €

3. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost de
l’exercici 2022, per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
4. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2022.
5. INFORMAR l’empresa WC LOC SANIBERICA, SL, que la formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la
corresponent notificació de la proposta d’adjudicació, començant a comptar el
termini del contracte a partir de l’endemà de l’acceptació de la notificació.
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6. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
7. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de les esmentades adjudicacions.
8. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

