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Jordi Monrós Garate, Secretari Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona
en funcions a l’Ajuntament de l’Ampolla.
CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 d’octubre 2018, va
adoptar, entre altres, l’acord que reproduït diu:
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, SOTA LA MODALITAT DE
CONCESSIÓ, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT
GRAN EN L’ÀMBIT RURAL DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA
5.1. Es dóna compte de la proposta, obrant a l'expedient, d’adjudicació del contracte
administratiu de gestió de serveis públics per la prestació del servei d’atenció integral a
la gent gran en l’àmbit rural del municipi de l’Ampolla, que es transcriu íntegrament tot
seguit:

ANTECEDENTS
I.- El Ple de l’Ajuntament de data 05-03-2018 va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, de la concessió del servei municipal de SAIAR a
L’Ampolla, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix
va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
L'objecte del contracte és la concessió del servei municipal de SAIAR a L’Ampolla. La
tramitació és ordinària; el procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació. El
pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preu unitari, es
fixa en la quantitat d'1.405.800,- € (sense IVA) i 1.462.032,- € (amb IVA corresponent
segons l’activitat gravada) pel període de 5 anys.
Import preu unitari màxim (iva Exclòs): 35,5€
Import IVA:4%
Total import preu unitari màxim IVA inclòs: 36,92€
El valor estimat del contracte és d'1.968.176,- € d'acord amb el següent detall:
- Import del contracte:
1.405.800,- €
- Import de les prorrogues:
562.376,- €
- Import de les modificacions:
0,00,- €
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 08-03-2018, es
publicà l'anunci de licitació.
II.- El 16 d’abril de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, un cop obert el sobre 1,
"Documentació administrativa" essent admeses totes les propostes, i es va donar
obertura del sobre 2 "Criteris no avaluables de forma automàtica", i es trasllada la
documentació continguda en aquest sobre a una assessor tècnic per a la valoració de
les mateixes de conformitat amb els criteris establerts en el Ple de clàusules
administratives particulars.
RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L
Organigrama i organització del servei
Personal
Avaluació
Metodologia

8 punts
8 punts
5 punts
9 punts
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“PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, SOTA LA MODALITAT DE
CONCESSIÓ, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA
GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL DEL MUNICIPI DE L’AMPOLLA
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Sistemes de control i millora de la qualitat.
Prestació de serveis complementaris

8 punts
5 punts
43 punts

III.- El 3 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, per donar compte a tots
els assistents de l'informe de valoració de les ofertes incloses en el sobre 2 "Criteris no
avaluables de forma automàtica", i efectua l’obertura del sobre 3 “Proposta econòmica”,
amb el següent resultat:

V.- En data 30 d’agost de 2018 el licitador que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa, l'empresa RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L va constituir
garantia definitiva per import de 5.000,00 € i va presentar els documents justificatius
exigits.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

Pel present Plec de clàusules administratives i tècniques.
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
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IV.- Per acord del Ple de l’Ajuntament en data 14 de juny de 2018, s’aprova la relació
classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L.,
perquè presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del
TRLCSP.
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-

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
serveis dels ens locals (ROAS)

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de
l'Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per la concessió del servei municipal de SAIAR a
L’Ampolla, a l'empresa RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA S.L., amb CIF
B43514404, per import de 33,23 €/ preu unitari plaça amb l’IVA inclòs, amb el següent
desglossament: 31,95 €/preu unitari plaça + 1,28 €, en concepte d’IVA, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, essent les característiques i
avantatges de les ofertes dels adjudicataris les que consten al quadre de valoració del
present acord.
SEGON.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el
procés de contractació, al responsable del contracte i al director facultatiu, amb
indicació dels recursos procedents.
QUART.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.”
5.2. Intervencions:

5.3. Votació:
Se sotmet a votació l'aprovació d’adjudicació de la licitació de la concessió del SAIAR
de L'Ampolla, més amunt transcrita, que s’aprova per unanimitat 11 membres que
composen el Ple.
I perquè consti als efectes oportuns, lliuro el present, amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde, En Francesc Arasa Pascual, i el segell que ho acredita, a l’Ampolla,
document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
L’ALCALDE.- Davant meu.- El Secretari-Interventor en funcions.
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