Ajuntament de La Pobla de Mafumet (Tarragonès)

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

107/2018

JUNTA GOVERN LOCAL

Que en la sessió celebrada el 25 / de setembre / 2018 s’adoptà l’acord següent:

Joan Maria Sardà Padrell (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/09/2018
HASH: 63acec6eca5f7cf2b7e787b7567d81d7

Expedient 107/2018. Procediment de Contractació - Modificació Plec
Exp. 107/2018. Aprovació modificació plec de clàusules i simultània licitació del
contracte de servei de gestió integral del Centre de Dia de la Pobla de Mafumet amb
retroacció d’actuacions.
Atès que per Decret de l’Alcalde núm. 758/2018, de 27 de juliol es va aprovar iniciar
el procediment de licitació del “Servei de gestió integral del Centre de Dia de la Pobla
de Mafumet” amb un valor estimat de contracte de UN MILIÓ DOS-CENT MIL
EUROS -1.200.000.- EUROS més IVA (1.248.000 euros, inclòs 4% d’IVA).
Vist l’informe jurídic núm. 44/2018 de 8 d’agost, l’informe de fiscalització prèvia del
secretari-interventor núm. 70/2018, el certificat de consignació pressupostària núm.
38/2018, ambdós de data 2 d’agost, i vist el plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació del servei de
gestió integral del Centre de Dia de la Pobla de Mafumet a l’empara de l’establert a
l’article 122 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant LCSP), que es la llei del contracte que recull el conjunt de drets i
obligacions de les parts contractants.
Atès que es contracta amb procediment obert a l’empara de l’establer als articles 131
i 156 LCSP, en virtut del qual qualsevol licitador interessat que reuneixi les
condicions de capacitat i solvència econòmica i tècnica previstes al plec de clàusules
administratives particulars pot participar, amb una pluralitat de criteris de selecció de
caràcter objectiu i subjectes a judici de valor, que garanteixin en el seu conjunt la
proposició més avantatjosa als interessos municipals, de conformitat amb el que
disposa l’article 145 LCSP.
El contracte no es divideix en lots donada la seva naturalesa i característiques al
tractar-se de la gestió integral d’un únic centre de dia. El seu fraccionament en lots
podria posar en risc la correcta execució del contracte, el qual necessita una perfecta
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CERTIFICO:

Número : 2018-0261 Data : 27/09/2018

Josep González Escoda, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICATS SECRETARIA

Josep González Escoda (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 27/09/2018
HASH: 8cbf7afbacc0958595b8ab64f0bc6536

CERTIFICAT
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Atès que en data 20 de setembre de 2018, en període de presentació d’ofertes, es
van plantejar diverses qüestions per part d’un licitador, entre les quals es plantejava
la possibilitat de que el criteri d’adjudicació relatiu a “Experiència dels professionals
d’atenció directa: fins a 25 punts” fos nul per ser contrari al principi d’igualtat.
Havent-se procedit a l’anàlisi del referit criteri, considerant que els mitjans
d’acreditació previstos no permeten als licitadors diferents de l’actual prestatari optar
a la puntuació recollida en aquest criteri, i per tal d’assegurar la transparència i
igualtat en el present procés de licitació s’adopten els acords que es defineixen a
continuació.
En ús de les atribucions conferides per la Disposició addicional segona apartat 2
LCSP en relació a l'acord del Ple de 17 de juny de 2015 de delegació de
competències en la Junta de Govern Local (BOP Tarragona núm. 17 de 27 de gener
de 2016) i de conformitat amb allò disposat als arts. 22, 63, 116, 117, 122, 124 i 135
de l’esmentat text legal, S’ACORDA:
Primer. Acordar la retroacció d’actuacions fins al moment d’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars en aplicació de l’article 122.1 LCSP, ordenant la
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Vist l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern Local en la sessió celebrada el 30
d’agost de 2018 en la que es va acordar aprovar l’expedient de licitació del referit
servei, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la licitació per procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada, acordant finalment la publicació d’aquell acord al perfil del
contractant junt amb el plec de clàusules administratives particulars, les prescripcions
tècniques i el corresponent anunci de convocatòria, així com la publicació al DOUE
del indicat anunci de convocatòria de forma prèvia a la seva publicació al perfil.
L’enviament de la publicació al DOUE va ser efectuat en data 3 de setembre de
2018, publicant-se al perfil del contractant en data 4 de setembre del mateix any.
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Donada la necessitat de continuïtat del servei així com la seva importància
sociosanitària, s’acredita aquesta com la forma més idònia i eficient per a dur a terme
les finalitats de l’Ajuntament atesa la insuficiència de mitjans del Consistori. En
aquest sentit, s’acredita la insuficiència de mitjans personals i materials mitjançant
les consideracions següents:
No es disposa de personal municipal suficient ni suficientment qualificat per a poder
dur a terme les tasques que es desprenen de la gestió i serveis del Centre de Dia pel
seu caràcter específic i concret. Tractant-se d’un servei de caire sanitari i social,
aquest consistori no disposa dels mitjans personals adients per a desenvolupar
aquesta activitat en els termes legalment i reglamentàriament exigits i tampoc
disposa dels mitjans materials suficients ni adients per a prestar els serveis que
conformen la prestació i que no només inclou els serveis sanitaris i socials, sinó
també la resta de serveis i prestacions previstos als plecs.

CERTIFICATS SECRETARIA

coordinació entre personal i serveis per a poder oferir el nivell assistencial exigit en
aquest tipus d’instal•lacions. Aquest extrem, junt amb la necessitat d’implementar
protocols d’actuació indispensables per a salvaguardar la seguretat, sanitat i
integritat dels usuaris impossibilita l’existència d’una pluralitat de contractistes
diferents.
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continuació de l’expedient amb els tràmits procedents.
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I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Tercer. Publicar el present acord al perfil del contractant, així com el plec de
clàusules administratives particulars, les prescripcions tècniques i el corresponent
anunci de convocatòria, el qual darrer a més cal publicar al DOUE, perquè en el
termini contingut en el mateix es puguin presentar les proposicions que s’estimin
pertinents.
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Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb la modificació
referent a la reformulació dels criteris avaluables de forma automàtica, amb la
supressió del criteri d’adjudicació indicat, mantenint íntegrament la resta del plec de
clàusules administratives particulars així com el plec de prescripcions tècniques que
han de regir la licitació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzat del
contracte de servei de gestió integral del Centre de Dia de La Pobla de Mafumet.

