DECRET
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CONSERGERIA DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT JUST
DESVERN. EXP.: SEC 2018 50.
Vist l'expedient incoat per acord de la Junta de Govern Local de 13 de febrer de 2019,
en relació a la contractació del servei de consergeria del Camp Municipal d’Esports de
Sant Just Desvern, per procediment obert i de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques particulars aprovats per acord de la mateixa
data, tràmits SEC 2018 50 3 i SEC 2018 50 2, respectivament.
A la licitació pública convocada, anunciada al perfil del contractant, www.santjust.net,
s'han presentat proposicions per part dels següents licitadors:

En data 14 de març de 2019 es procedeix a l’obertura del sobre A (documentació
administrativa) presentat per les empreses, tràmit SEC 2018 50 24. Tota la
documentació és correcta i resta validada per haver-se presentat correctament en temps i
forma.
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre B, relatiu a l’oferta econòmica i
criteris avaluables automàticament, tràmit SEC 2018 50 24. L’empresa
PAIDOESPORT, S.L. no ha enviat la credencials i, com a conseqüència, no es pot
procedir a l’obertura del sobre. Per tant, la Mesa acorda proposar a l’òrgan competent
que declari a aquesta empresa exclosa del procediment de licitació, d’acord amb el que
estableix la clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el
contracte.
El resultat de la valoració és el següent:
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1. AVAN SERVICIOS EXTERNOS, S.L.
2. GRUPO EMINSER, S.L.
3. PAIDO ESPORT, S.L.
4. EULEN, S.A.
5. SERVICIOS AUXILIARES VIRIATO
6. INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L.
7. INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
8. EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L.
9. ACCES-PROTECTA
10. WAKEFUL, S.L.
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128311,2
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Preu sortida

D’acord amb la valoració realitzada, l’empresa Grupo Eminser, S.L. ha obtingut la major
puntuació però la seva oferta representa una baixa del 66,18% respecte la resta d’ofertes
presentades, considerant-se una oferta anormalment desproporcionada, i en conseqüència la
mesa acorda requerir-la perquè la justifiqui.
Requerida en data 19/03/2019 l’empresa Grupo Eminser, S.L., en data 25/03/2019 i registre
d’entrada E/5654-2019, presenta instància on no justifica l’oferta presentada com a
anormalment desproporcionada, sinó que formula una nova oferta. Per tant, la mesa acorda
proposar a l’òrgan competent que declari a aquesta empresa exclosa del procediment de
licitació, per no haver justificat la baixa anormalment desproporcionada i haver presentat
una nova oferta.
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Per tant, el resultat de la valoració és el següent:
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En conseqüència, la Mesa acorda requerir a l’empresa Integración social de minusválidos,
S.L., següent en la prelació d’adjudicatàries, per tal que justifiqui, amb caràcter previ a la
proposta d’adjudicació, la seva oferta, atès que també és anormalment desproporcionada
(baixa del 18,39% respecte la resta de proposicions), tràmit SEC 2018 88 47.
En data 10/04/2019 i registre d’entrada E/7072-2019, l’empresa Integración social de
minusválidos, S.L. presenta la documentació per a la justificació de la baixa de la seva oferta i
en data 16/05/2019 el tècnic de suport a la gestió emet informe en el que considera
degudament justificada la baixa, atenent a la documentació presentada i que, per tant,
l’empresa podrà executar el contracte, portant a terme totes les prestacions, tràmit SEC 2018
50 52.
Per tot l’exposat, la Mesa de contractació proposa l’empresa Integración social de
minusválidos, S.L. (B61098638) com a adjudicatària del contracte per a la prestació del servei
de consergeria del Camp municipal d’esports de Sant Just Desvern per haver presentat l’oferta
més avantatjosa en el seu conjunt, tràmit SEC 2018 50 53.

En data 07/06/2019 i registre d’entrada E/3804-2019, l’empresa Integración social de
minusválidos, S.L. presenta la documentació sol·licitada, a excepció de l’acreditació del
coneixement des idiomes anglès, francès i alemany per part del personal de l’empresa adscrit
a la prestació del servei, al mateix temps que queda dipositat a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva del contracte per import de 3.997,23 euros (liquidació núm. 2019 1 37) a
través carta de pagament amb el número d’operació 32019003289 tràmit SEC 2018 50 59. En
data 05/06/2019, Tresoreria emet informe acreditatiu de la inexistència de deutes amb
l’Ajuntament, tràmit SEC 2018 50 58.
En data 18/06/2019 i registre d’entrada E/3975-2019, l’empresa Integración social de
minusvàlidos SL, presenta escrit d’aclariments de la no justificació dels idiomes ofertats,
tràmit SEC 2018 50 61.
Atès que l’empresa no pot acreditar documentalment el coneixements dels idiomes, i vist que
el plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte no estableix una forma
d’acreditació específica, s’acorda convocar a la persona representant legal de l’empresa
Integración Social de Minusvàlidos SL per tal que assisteixi amb les persones que
s’adscriuran a la prestació del servei (dues) per poder ser avaluades del seus coneixements
d’anglès, alemany i francès, a nivell d’usuari/ària.
En data 26/07/2019 es reuneix la Mesa de contractació i, atenent a l’avaluació de
coneixements realitzada per personal funcionari de la Corporació a les persones adscrites a la
prestació del servei i a la posterior documentació presentada per l’empresa Integración Social
de Minusválidos, SL, en relació a la designació nominal d’aquestes persones, la Mesa conclou
que l’empresa no acredita els extrems relatius als coneixements dels idiomes i, per tant,
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En data 24/05/2019 es requereix a l’empresa proposada com adjudicatària per tal d’aportar la
documentació a que fa al·lusió la clàusula 1.21 del PCAP, en compliment del que disposa
l’article 150 de la LCSP, tràmit SEC 2018 50 54.

d’acord amb l’article 150 de la LCSP, “de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía
provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del
apartado 2 del artículo 71. En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas”. Tràmit SEC 2018 50 69.
Per tant, d’acord amb la valoració efectuada per la Mesa de contractació en data 14 de
març de 2019, l’empresa següent, per l’ordre de classificació de les ofertes, és WAKEFUL,
S.L. (B66322421).

En dates 03/09/2019 i registre d’entrada E/5316-2019, tràmit SEC 2018 50 71, i 04/09/2019 i
registre d’entrada 5339-2019, tràmit SEC 2018 50 74, l’empresa Wakeful, S.L. presenta la
documentació sol·licitada, al mateix temps que queda dipositat a la Tresoreria municipal la
garantia definitiva del contracte per import de 4.506,84 euros (aval del Banc de Sabadell núm.
10001164649 per import de 1.400 euros; aval d’Ibercaja núm. 280578 per import de 2.400; i
ingrés núm. 320190005008 per import de 706,84 euros).
En data 18/09/2019, Tresoreria emet informe acreditatiu de la inexistència de deutes amb
l’Ajuntament, tràmit TRE 2019 8 80.
Atesos els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l’adjudicació del contracte i la notificació de
l’adjudicació.
Atesos els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert.
De conformitat amb el que la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic, la competència correspon a l’alcalde però, per
decret d’Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 (BOP de 10/07/2019), l’ha delegada en el regidor
d’equipaments. En conseqüència,
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En conseqüència, la Mesa acorda deixar sense efecte la proposta d’adjudicació del contracte
efectuada a l’empresa Integración Social de Minusválidos SL (B61098638), perquè no haver
acreditat el coneixements dels idiomes ofertats (anglès, francès i alemany) per part del
personal adscrit a la prestació del servei, d’obligatori compliment, i, per tant, proposa
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de consergeria del camp municipal
d’esports de Sant Just Desvern, a favor de l’empresa que ha resultat següent en l’ordre en que
han quedat classificades les ofertes, que és WAKEFUL SL, pel preu de 90.136,80 euros més
19.928,72 euros en concepte d’IVA per als tres anys de durada de contracte.

RESOLC:
Primer. Declarar exclosa de la licitació l’empresa PAIDOESPORT, S.L. (B62380795) per no
haver enviat les credencials que han impedit l’obertura dels sobres, d’acord amb el que
estableix la clàusula 1.11 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el
contracte.
Segon. Declarar exclosa de la licitació l’empresa GRUPO EMINSER, S.L. (B63039705) per
no haver justificat la seva oferta considerada com anormalment desproporcionada i haver
presentat una nova oferta fora de termini, rectificativa de la inicial.
Tercer. Declarar sense efectes el requeriment de la documentació efectuat a l’empresa
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. (B61098638), per no haver presentat
la documentació acreditativa de tots els criteris d’adjudicació i, per tant, considerar-se que ha
retirat la seva oferta, d’acord amb el que disposa l’article 150 de la LCSP.
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-

Oferta d’una bossa de 40 hores anuals a realitzar durant les dues últimes setmanes del
mes d’agost de cada any, durant tota la durada del contracte, incloses les eventuals
pròrrogues.
Oferta de prestació del servei de consergeria durant 10 matins anuals amb horari de 8 a
14 hores, durant tota la durada del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.
Oferta de coneixement de l’idioma anglès per part del personal adscrit a la prestació
del servei, durant tota la durada del contracte, incloses les eventuals pròrrogues.
Oferta de disposar del curs DEA (desfibril·lador extern automàtic) el personal adscrit a
la prestació del servei, durant tota la durada del contracte, incloses les eventuals
pròrrogues.

Cinquè. Indicar que el termini de vigència del contracte és de TRES (3) ANYS, d’acord amb
allò previst als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.
Sisè. Disposar la despesa de 110.065,52 euros, IVA inclòs, de la forma següent:
-

10.005,95 euros amb càrrec a l’Autorització A 220190002913 del pressupost de la
Corporació de l’any 2019 (3 mesos)
36.688,51 euros amb càrrec a l’Autorització A 220199000007 del pressupost de la
Corporació de l’any 2020 (11 mesos)
36.688,51 euros amb càrrec a l’Autorització A 220199000007 del pressupost de la
Corporació de l’any 2021 (11 mesos)
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Quart. Adjudicar a l’empresa WAKEFUL, S.L (B66322421) el contracte per a la prestació
del servei de consergeria del camp municipal d’esports de Sant Just Desvern pel preu de
90.136,80 euros més 19.928,72 euros d’IVA, per als 3 anys de durada del contracte, amb
plena subjecció als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars
aprovats i en les condicions que figuren a la seva oferta, que tindran caràcter contractual, i
concretament són les següents:

-

8.625,35 euros amb càrrec a l’Autorització A 220199000007 del pressupost de la
Corporació de l’any 2022 (8 mesos)

Setè. Autoritzar i disposar l’import de 18.057,20 euros amb càrrec a la partida UK 34201
22699 del pressupost de la Corporació de 2022.
Vuitè. Alliberar els imports corresponents dels documents comptables que s’indiquen
seguidament:
-

33.120,78 euros de l’Autorització A 220190002913 i carregar-los a la partida UK
34201 22699 del pressupost de la Corporació de l’any 2019 (any 2019)
15.063,49 euros de l’Autorització A 220199000007 (any 2020)
15.063,49 euros de l’Autorització A 220199000007 (any 2021)

Novè. Autoritzar al servei d’Intervenció a realitzar les operacions comptables necessàries cas
que el contracte no s’iniciï en la data prevista, previ informe tècnic al respecte.
Desè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze dies.
Onzè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil del contractant per un
termini no superior a quinze dies des del perfeccionament del contracte i amb el contingut de
l’annex III de la LCSP.

Tretzè. Remetre al Tribunal de Comptes/ Sindicatura de Comptes, una còpia certificada de la
formalització del contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient del que es derivi dins
dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
Catorzè. Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Economia i Sostenibilitat, als efectes
oportuns.
Quinzè. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a les empreses licitadores
excloses, i a la resta de licitadores que no han resultat adjudicatàries, tot indicant que contra la
resolució d'adjudicació del contracte, que esgota la via administrativa, es pot interposar,
alternativament recurs de reposició potestatiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, en els termes
establerts a l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que
s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s’entendrà desestimat
per silenci, i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciós administratiu de la província de Barcelona; o bé, interposar directament recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.
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Dotzè. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades del contracte, incloent
la identitat de l’adjudicatària, l’import de l’adjudicació, juntament amb el desglós
corresponent a l’IVA.

Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que el primer hagi estat resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més
convenient en dret.

Joan Basagañas i Camps
REGIDOR D’EQUIPAMENTS

Margarita Rodríguez Rodríguez
SECRETÀRIA GENERAL

Sant Just Desvern, en la data de la seva signatura electrònica.
Ref.: SEC 2018 50 73
Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria i les delegacions vigents.
2.- Existeix informe tècnic o proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit SEC 2018 50
69.
3.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació al tràmit INT 2019 5 9.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2019 5 245, per a practicar el document comptable escaient.
5.- Cal comunicar la resolució adoptada a Intervenció als efectes corresponents.
Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
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Sant Just Desvern, en la data indicada al peu de la signatura electrònica.

