RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LA SEGURETAT
CONSISTENT EN EL CONTROL D’ACCÉS DEL PÚBLIC ASSISTENT A LES
CURSES DE CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L. PER A LA TEMPORADA 2019

Fets

Considerant que, en data 16 d’abril de 2019, el Director General de Circuits de Catalunya
S.L va resoldre acordar l’inici expedient per a la contractació del servei de seguretat
consistent en el control d’accés del públic assistent a les curses de Circuits de
Catalunya, S.L per a la temporada 2019.
.

Considerant que, en data 3 maig de 2019 es va procedir a l’acte d’obertura del Sobre
nº1 i nº2 de l´única oferta presentada per part de la mesa de contractació.

Considerant que, en data 6 de maig de 2019 la mesa de contractació competent després
de procedir a l’acte d’obertura i lectura pública del contingut del Sobre nº3 de l’única
oferta presentada per part de la mesa de contractació. Així com al seu anàlisi i
qualificació, i va adoptar el següent acord: “(...) Realitzar la proposta d’adjudicació a
favor del licitador UTE: Barna Porters S.L- Barna Porters Seguretat S.L, atès que és la
única oferta presentada. Segon- Comprovar en el registre oficial de licitadors i empreses
classificades que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poder suficient per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica
o, si s’escau la classificació corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per
contractar; en defecte de la seva inscripció, requerir a l’empresa que presenti la
documentació justificativa dels requisits establerta en l’article 20 i 21 del PCEA.”

Considerant que el dia 6 de maig de 2019 es va comunicar a UTE: Barna Porters S.LBarna Porters Seguretat S.L l’acord de la mesa de contractació i se li va sol·licitar la
documentació descrita anteriorment i que aquesta va ser aportada el mateix dia.

Fonaments de dret

Articles 151, 153 i 159 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament en règim
de lloguer de cabines sanitàries portàtils del circuit de Barcelona-Catalunya.

En conseqüència, Resolc:

Primer.- Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu del servei de seguretat
consistent en el control d’accés del públic assistent a les curses de Circuits de
Catalunya, S.L per a la temporada 2019.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del servei de seguretat consistent en el
control d’accés del públic assistent a les curses de Circuits de Catalunya, S.L per a la
temporada 2019 a la UTE: Barna Porters S.L- Barna Porters Seguretat S.L pels imports
següents de conformitat amb la valoració i classificació realitzades per la Mesa de
contractació.
Categoria laboral
Auxiliar
Auxiliar responsable de
servei

Preu Hora sense IVA
12,70€/h
13,80€/h

Preu hora amb IVA
15,36€/h
16,69€/h

Categoria laboral
Vigilant de Seguretat
Vigilant de SeguretatResponsable d’Equip
Coordinador de Servei

Preu Hora sense IVA
17,79€/h
19,11€/h

Preu hora amb IVA
21,52€/h
23,12€/h

21,02€/h

25,43€/h

Tercer.- Disposar, pels imports referenciats al punt anterior la despesa que per a Circuits
de Catalunya S.L representa la present contractació, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària de l'exercici 2019.

Quart.- Requerir a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el
contracte a Circuits de Catalunya S.L.

Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a Stephane Bazire com a
responsable de l’àrea d’estratègia i explotació.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i comunicar-los que contra el present
acord, els interessats poden interposar recurs especial en matèria de contractació
davant el l Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de de quinze
dies a partir del dia següent al de la recepció de la notificació o de la seva publicació.
També podran interposar recurs en via administrativa de conformitat amb el que es
disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques davant el titular del departament, òrgan, ens o organisme al
qual estigui adscrita l'entitat contractant o al qual correspongui la seva tutela en el termini
d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació.

Setè.- Publicar aquesta resolució al Perfil del contractant de Circuits de Catalunya S.L

Montmeló a 24 de maig de 2019

El Director General
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