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MARC GUERRIS FARRE
CL MAS DEL CARPA N.15
43204 - REUS

Us notifico el Decret d'Alcaldia, número 2021D001002685 de data 30 de desembre de 2021,
que diu el següent:
“Vist el Decret d’Alcaldia de 29-10-2021 d’aprovació de l’expedient de contractació, el plec de
prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars reguladores de
l’adjudicació del contracte administratiu de serveis del taller de coral pel Casal Municipal de la
Gent Gran (expedient SE 36-2021), per un termini de dos trimestres escolars, durant el
període de gener a juny de 2022, sent possible la pròrroga del contracte per períodes escolars
(d’octubre a juny) fins a tres cursos escolars més.
Vist el plec de clàusules administratives particulars, el qual informava que el valor estimat del
contracte és de 16.298,00 EUR (més IVA), i establia com a criteris de puntuació de les ofertes
els següents:
-

Millor proposició econòmica ( fins a 49 punts)
Experiència prèvia ( fins a 41 punts)
Activitats complementàries (fins a 10 punts)

Atès que el procediment de licitació indicat al plec de clàusules administratives particulars és
el procediment obert simplificat establert a l’article 159.6 de la LCSP, el qual estableix que en
el cas de contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i contractes de
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, amb criteris de valoració
exclusivament quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, la valoració
de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics que
garanteixin que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el
termini de presentació de les ofertes.
Vist que l’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant amb data 2-11-2021,
establint-se en aquesta plataforma que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia
18-11-2021, a les 14:00 hores.
Vist que la plataforma de contractació pública eLicita informa de les ofertes presentades i de
la data de presentació i la data d’obertura de les mateixes, essent aquestes les següents:
Empreses
Oferta econòmica amb IVA
Experiència Prèvia
Activitats complementàries

Marc Guerris Farré
24,79 EUR/h

David Molina Font
35,09 EUR/h

500 hores
Totes

2.716 hores
Totes
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Data presentació d’ofertes
Data d’obertura dels sobres

16-11-2021
19-11-2021

16-11-2021
19-11-2019

Intervenció Municipal emet informe en el qual conclou que s’aprecia que l’oferta presentada
pel Sr. Marc Guerris Farré es pot considerar inicialment com anormalment baixa, d’acord amb
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 i d’acord amb l’art. 149 de la LCSP.
Posteriorment es requereix al Sr. Marc Guerris Ferré perquè presenti dins del termini
legalment establert, documentació justificativa que permeti considerar que estan en
condicions d’executar l’objecte del contracte de manera satisfactòria d’acord amb l’oferta
econòmica presentada.
El Sr. Marc Guerris Ferré presenta la documentació requerida el dia 17-12-2021. Es sol·licita
informe valoratiu a la Directora del Casal Municipal de la Gent Gran que va elaborar el plec de
prescripcions tècniques, la qual el dia 21-12-2019 emet informe favorable a la justificació
presentada.
Una vegada es confirma l’admissió de totes les ofertes, s’emet informe tècnic valoratiu de les
ofertes, el qual emet el següent resultat:
Empreses
Oferta econòmica amb IVA
Experiència Prèvia

Marc Guerris Farré
49 punts

David Molina Font
34,62 punts

41 punts

41 punts

10 punts
100 punts

10 punts
85,62 punts

Activitats complementàries

Puntuació final

Per la qual cosa, un cop revisada la documentació que consta a l’expedient de contractació SE
36-2021, RESOLC:
1. Acceptar la justificació de baixa anormalment baixa presentada pel Sr. Marc Guerris
Farré, en base a l’informe valoratiu emès.
2. Adjudicar el contracte de serveis del taller de coral pel Casal Municipal de la Gent Gran
a al Sr. Marc Guerris Farré, per un termini de dos trimestres escolars, durant el període
de gener a juny de 2022, sent possible la pròrroga del contracte per períodes escolars
(d’octubre a juny) fins a tres cursos escolars més, per un import de 2.479,00 EUR (IVA
inclòs), dels quals 2.049,00 EUR corresponent al preu del contracte i 430 EUR
corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit i resta de condicions de la seva oferta,
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria: 30 33703 22799 CASAL MPAL GENT GRAN. CPS
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La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita
resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant l’alcaldia en el termini d’un mes a partir de la data
següent a la de recepció d’aquesta notificació segons allò que disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003,
de 23 de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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