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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte:

Adjudicació del servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i
visites mèdiques dels treballadors del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

Signador:

Rafel Panadés i Farré

Càrrec:

El president

Atès que mitjançant Decret de Presidència núm. 26/2020, de data 22 de gener de 2020, es va
aprovar la licitació i el plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
de la licitació del contracte per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària del
servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques dels treballadors
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.;
Atès que s’ha donat compliment a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el qual regula les especificitats en la tramitació del procediment obert
simplificat abreujat, tipus de procediment que d’acord amb l’esmentat article podrà seguir- se en
cas de contractes de licitació de serveis que el seu valor estimat sigui igual o inferior a
35.000,00€;
Atès el que preveu la Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, que regula la
composició de la Mesa de contractació;
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Atès que la Mesa de contractació reunida en data 11 de febrer 2020, va proposar l’adjudicació
del contracte del servei de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques
dels treballadors del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’Acta dels quals transcrita literalment diu
així:

“ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC QUE CONTÉ LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
DELS LICITADORS I LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA PER OPTAR AL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, VIGILÀNCIA DE LA SALUT I VISITES MÈDIQUES DELS
TREBALLADORS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
Aquesta acta es redacta en la consideració dels següents antecedents:
-

Antecedents:

Que mitjançant Decret de Presidència núm. 989/2019, de data 12 de novembre de 2019, es va
resoldre aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària , i amb les especificitats previstes a l’article 159.6 de la LCSP, del servei aliè
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de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques dels treballadors del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell., convocant- ne la seva licitació.
Que mitjançant Decret de Presidència núm. 26/2020, de data 22 de gener de 2020, es van
aprovar la licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que regeixen el contracte per procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària del
servei aliè de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques dels
treballadors del Consell Comarcal del Pla d’Urgell., convocant- ne la seva licitació.
-

Normativa:

La Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic .
L’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
La Disposició addicional segona, apartat 7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic.
Tal com s’estableix en la clàusula 1.13 del plec de clàusules administratives, es constitueix la
Mesa de Contractació amb els següents membres i assistents:
PRESIDENT: Rafel Panadés i Farré, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
VOCALS: Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, o persona que
la substitueixi.
Pilar Casanova Navarro, interventora del Consell Comarcal del Pla d’Urgell o persona
que la substitueixi.
Marlen Minguell i Ortiz, assessora jurídica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
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SECRETARIA: Iolanda Vera del Rio, tècnica administrativa de Secretaria del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell.

ACTA

Essent les 11.30h. hores del dia 11 de febrer de 2019, es constitueix la Mesa de Contractació
formada pels membres esmentats anteriorment per tal de procedir a l’obertura interna dels sobres
electrònics únics que contenen la declaració responsable de les empreses presentades a la
licitació que tot seguit s’especifiquen, l’oferta econòmica i la documentació relativa als criteris que
depenen de criteris evaluables de forma automática d’acord amb la clàusula 1.12 del plec de
clàusules administratives :
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NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

PREVINTEGRAL, SLU (B25511601)

2

GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y
PREVENCION SL (B.62.643.978)

En primer lloc La Mesa de Contractació examina les declaracions responsables de les empreses
presentades a la licitació indicant que les empreses PREVINTEGRAL, SLU i GABINETE
SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL les han presentat de forma correcta.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar les ofertes econòmiques i la
documentació tècnica avaluable de forma automàtica presentada per les dos empreses i es
constata:
1) L’empresa PREVINTEGRAL, SLU (B.25.511.601), presenta oferta econòmica signada i
documentació acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica (Declaració
Responsable).
2) L’empresa El GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL
(B.62.643.978), presenta oferta econòmica signada i documentació acreditativa dels criteris
avaluables de forma automàtica (Declaració Responsable).
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Una vegada examinada la documentació, la Mesa determina que les empreses admeses a la
licitació són les següents:

NÚM. ORDRE

EMPRESA

1

PREVINTEGRAL, SLU (B25511601)

2

GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA
Y PREVENCION SL (B.62.643.978)

Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a examinar la proposta econòmica presentada per
les empreses que tot seguit es relacionen:
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-

PREVINTEGRAL, SLU:

OFERTA DEL LICITADOR

BASE
IMPOSABLE

TOTAL

Preu del servei tècnic de
prevenció de riscos (pels 4 anys
de durada del contracte)

6.800,00€

1.428,00€

8.228,00€

Preu del servei de la vigilància de
la salut col·lectiva (pels 4 anys de
durada del contracte)

5.328,00€

1.118,88€

6.446,88€

30€/treb

Exempt d’IVA
0,00

8.880,00€

2.546,88

23.554,88€

Preu unitari revisions
mèdiques
TOTAL

-

GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL

OFERTA DEL LICITADOR
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IVA

BASE IMPOSABLE

IVA

TOTAL

Preu del servei tècnic de
prevenció de riscos (pels 4 anys
de durada del contracte)

8.228,00€

1.740,48€

10.028,48€

Preu del servei de la vigilància de
la salut col·lectiva (pels 4 anys de
durada del contracte)

4.440,00€

932,40€

5.375,40€

Preu unitari revisions
mèdiques

10.360,00€

Exempt d’IVA
0,00

10.360,00€

TOTAL

23.088,00€

2.672,88€

25.760,88€

Respecte a l’oferta econòmica i tenint en compte la fórmula establerta a la clàusula 1.12) del Plec
de clàusules administratives, les empreses obtenen la següent puntuació:
TOTAL PUNTUACIÓ OFERTA ECONÒMICA..................................................... fins a 100 punts
1.- Quota anual servei tècnic de prevenció......................................................... fins a 30 punts
La puntuació d’aquest criteri s’atorgarà a cadascun dels licitadors d’acord amb la fórmula
següent:

ߩൌ

͵Ͳ݊݅ܯݔ
ܱ݂
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On “P” és la puntuació resultant, “30” és la puntuació màxima del criteri a valorar, “min” és l’oferta
mínima presentada i “of” l’oferta del licitador que es valora:
- PREVINTEGRAL, SLU ha obtingut la puntuació de 30 punts.
- GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL ha obtingut la
puntuació de 24,61 punts.

2- Quota anual Servei de la vigilància de la salut................................................fins a 20 punts
La puntuació d’aquest criteri s’atorgarà a cadascun dels licitadors d’acord amb la formula
següent:
ߩൌ

ʹͲ݊݅ܯݔ
ܱ݂

On “P” és la puntuació resultant, “20” és la puntuació màxima del criteri a valorar, “min” és l’oferta
mínima presentada i “of” l’oferta del licitador que es valora:
- PREVINTEGRAL, SLU ha obtingut la puntuació de 16,67 punts.
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- GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL ha obtingut la
puntuació de 20 punts.

3- Preu unitari revisions mèdiques................................................fins a 50 punts
La puntuació d’aquest criteri s’atorgarà a cadascun dels licitadors d’acord amb la formula
següent:
ߩൌ

ͷͲ݊݅ܯݔ
ܱ݂

On “P” és la puntuació resultant, “50” és la puntuació màxima del criteri a valorar, “min” és l’oferta
mínima presentada i “of” l’oferta del licitador que es valora.
La fórmula establerta s’aplicarà sobre el preu ofert, sense IVA:
- PREVINTEGRAL, SLU ha obtingut la puntuació de 50 punts.
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- GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION SL ha obtingut la
puntuació de 42,85 punts.
Acte seguit la Mesa de Contractació procedeix a determinar si l’oferta econòmica presentada
incorre en baixa temerària. Una vegada realitzats els càlculs adients es comprova que les ofertes
no incorren en cap valor anormal o desproporcionat, d’acord amb el que s’estableix la clàusula
1.16 del plec que manifesta que es consideraran anormalment baixes les ofertes en que així es
determini d’acord amb el que disposa l’art. 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Tot seguit la Mesa de Contractació procedeix a valorar les ofertes econòmiques i els criteris
avaluables de forma automàtica, essent la valoració definitiva la que es detalla tot seguit d’acord
amb la clàusula 1.12) del Plec de Clàusules Administratives:

EMPRESA

Servei tècnic
de prevenció

Servei de la
vigilància de
la salut

Revisions
mèdiques

Total
Puntuació
definitiva

30 punts

16,67 punts

15 punts

61,67 punts

24,61 punts

20 punts

12 punts

56,61 punts

PREVINTEGRAL, SLU
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GABINETE
SERVICIOS
MEDICOS DE
EMPRESA Y
PREVENCION SL

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte del servei de
prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques dels treballadors del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, l’empresa PREVINTEGRAL, SLU per un import de 21.008,00€ més
2.546,88€ d’IVA
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al president del
Consell Comarcal :
1. Que es requereixi a l’empresa PREVINTEGRAL, SLU perquè en el termini de 7 dies hàbils,
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic presenti la documentació
assenyalada a la clàusula 1.19 del Plec de Clàusules administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.19 del Plec, el President
del Consell Comarcal procedeixi a l’adjudicació del servei de prevenció de riscos laborals,
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vigilància de la salut i visites mèdiques dels treballadors del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a
l’empresa PREVINTEGRAL, SLU.
Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la Mesa de
contractació, i que com a secretaria, certifico.
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació a les
observacions, igualtat de proposicions, acta de la mesa i devolució de documentació, una vegada
finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el succeït i que serà signada pel
president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord amb la Sentència de 8 de febrer de
1999 del Tribunal Suprem.”
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 i 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula 1.19) del
Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a l’empresa
PREVINTEGRAL, SLU. perquè presentés en el termini de 7 dies hàbils la documentació
especificada en l’esmentada clàusula1.17) del plec administratiu;
Atès que en data 20 de febrer de 2020, per part de l’empresa PREVINTEGRAL, SLU, ha estat
presentada correctament tota la documentació assenyalada a la clàusula 1.19) del Plec de
Clàusules Administratives;
Atès que la disposició addicional 2ª de la Llei 9/2017 estableix que correspon a la presidència la
competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té les atribucions
següents:
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g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels
recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al
procediment;
Atès que les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2019, disposen en la base 22a el
següent:
b) Competència de l’Autorització - Disposició de despeses.
Correspondrà l’autorització-disposició de les despeses, dins de l’import dels crèdits autoritzats
en els pressupostos:
Segon .- Al President de l’Entitat
Sense contradir el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Bases de Règim Local
i el que estableix l’article 13, punt g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya:
-Les despeses que siguin precises per a la contractació d’obres, subministraments, gestió
de serveis públics i serveis sempre que el seu import no excedeixi del 10 % de la previsió
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per l’any 2020 del Fons de Cooperació Local, partida d’ingrés 450.00.00, i per un import de
79.080,70 €.
Atès que per tant, segons les bases d’execució del pressupost, el President del Consell Comarcal
serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en cas de contractes que
el seu import sigui inferior a 79.080,70 €;
Atès el que preveu l’art. 13 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i els arts. 130 i 131 del Reglament orgànic
comarcal en relació a les atribucions que ostenta el president del Consell Comarcal;

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa PREVINTEGRAL, SLU, el contracte del servei de prevenció de
riscos laborals, vigilància de la salut i visites mèdiques dels treballadors del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, per un import total previst de 23.554,88€ (iva inclòs).
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 1 / 92000 / 16009 / 01 del vigent
pressupost econòmic 2020, pel període gener a desembre de 2020 i pels tres anys següents, a
la partida que es prevegi al Pressupost de l’exercici econòmic corresponent.
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària que ha participat en el procés de
licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al perfil del
contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
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CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del present
contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que sigui
necessària per a l’execució d’aquest acord.
Mollerussa, 26 de febrer de 2020
El president
Rafel Panadés i Farré
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