Oficina Administrativa SIT
Núm. expedient: 2/2020/COSAS

Decret d’Alcaldia Número:

A la vila de Molins de Rei,
L'alcalde/ssa accidental de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 2/2020/COSAS ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Servei de coordinació en matèria de seguretat i salut
de les obres que tinguin la consideració de contracte menor. dicto aquest decret, que es
fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 656 de 10
l’expedient de contractació del Servei de coordinació de
tinguin la consideració de contracte menor, així com els
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques i es va
mitjançant procediment obert simplificat abreujat , amb
26.599,65 €, IVA exclòs.

de maig de 2021, es va aprovar
seguretat i salut de les obres que
plecs de clàusules administratives
convocar la corresponent licitació
un valor estimat del contracte de

Atès que en data 14 de juny de 2021, a les 9:31:07 hores, un cop efectuats els
corresponents tràmits licitatoris, el sobre únic presentat electrònicament pels licitadors que
han concorregut a la licitació, va quedar obert definitivament, d’acord amb el detall següent:

SOBRE ÚNIC
14/06/2021 9:31:07

Detall de les ofertes presentades:
NOM DEL PROVEÏDOR
E-SCENTIA GLOBAL, S.L.
ADPREVEN, S.L.
PROIDO CONSULTORS SL
BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.
SENSERISC.CAT
INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
IDEA 10
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
SALA GONZALEZ JORDI
QiQ Ta
SEGURINCO, S.L.
GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU
TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLP
Control técnico y prevención de riesgos, SA

NIF

IMPORT
(SENSE IVA)

B66074402
B39632948
B66263849
B71213896
B66700790
B81470841
B66608597
B84840685
34747126Z
47842960Q
B36911881
B66186479
B62440110
A59545202

95 €
80 €
77,93 €
83 €
90 €
63,18 €
84 €
14 274,04 €
12 762,84 €
77,95 €
83 €
69,96 €
77,77 €
93 €

Ateses les clàusules 9 i 24.1 del PCAP, en relació a l’oferta econòmica a presentar:
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9.

Pressupost base de licitació (PBL)

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu unitari màxim definit, sense IVA.
Les ofertes dels licitadors que superin aquest preu unitari màxim, seran automàticament
desestimades.
24.1

Oferta econòmica

En aquest marc, per determinar la millor oferta relació qualitat-preu es tindrà en compte exclusivament
el preu unitari per visita ofert, amb una puntuació total de 100 punts.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu unitari màxim definit, sense IVA.

Com a conseqüència de l’aplicació de les clàusules esmentades, es proposa l’exclusió del
procés, de les ofertes presentades pels licitadors TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. i
JORDI SALA GONZALEZ , declarant-se admeses la resta d’empreses presentades.
Atès l’informe, de 15 de juny de 2021, del Cap de Negociat de Control de Gestió, de la
valoració i puntuació de les ofertes admeses, que queden classificades amb el següent
resultat:
Nom del proveïdor
1.INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.
2.GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU
3.TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD SLP
4.PROIDO CONSULTORS SL
5.QiQ Ta
6.ADPREVEN, S.L.
7.BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.
8.SEGURINCO, S.L.
9.IDEA 10
10.SENSERISC.CAT
11.CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SA
12.E-SCENTIA GLOBAL, S.L.

Puntuació
100,00
88,41
75,07
74,80
74,76
71,26
66,13
66,13
64,42
54,17
49,04
45,63

Atès l’informe, de data 15 de juny de 2021, del Cap de Negociat de Control de Gestió, de
l’anàlisi de les ofertes econòmiques anormalment baixes i conclou que d’acord amb la
clàusula 25 del PCAP, l’oferta presentada pel licitador INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS, S.L es pot considerar com a anormal o desproporcionada.
Atès que en data 18 de juny de 2021 es procedeix a requerir, a través de la plataforma
electrònica VORTAL, a l’empresa esmentada en el paràgraf anterior, per tal que en el termini
de 5 dies hàbils, aportin la documentació que estimin oportuna per tal de justificar la viabilitat
de la seva oferta en els termes prescrits en l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual 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).
Atès que en data 22 de juny de 2021, l’empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS, S.L, presenta la documentació requerida.
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Atès l’informe, de 30 de juny de 2021, del Cap d’Oficina Técnica i Obres Públiques, en el
que, a la vista de l’estudi de costos presentat per l’empresa, es considera suficientment
justificada la baixa econòmica presentada.
Atès que l’empresa INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L ha declarat que es
troba inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic,
en data 2 de juliol de 2021, es procedeix a comprovar mitjançant aquest registre que
l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per
formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Atès que el tresorer de l’Ajuntament, en data 2 de juliol de 2021, fa constar que l’empresa
l’empresa Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL no té cap deute tributari municipal vençut.
Atès que, en data 7 de juliol de 2021, es va requerir a l’empresa Ingeniería y Prevención de
Riesgos, SL a través de la plataforma electrònica VORTAL a que presentés la documentació
a que es refereix la clàusula 26.1 PCAP amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte.
Atès que, en data 13 de juliol de 2021, l’empresa esmentada presenta la documentació
requerida.
Atès que els serveis informen que la documentació presentada és correcta.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 4000/922103/22798
«Coordinació de Seguretat i Salut obres SiT» del pressupost municipal per l’exercici 2021
per fer front a la despesa d’aquest contracte.
Vist l’art. 150.3 de la LCSP, que estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el
contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida.
Vist l’art. 151.1 LCSP, que diu que la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha de
notificar als candidats i licitadors, i s’ha de publicar en el perfil del contractant en el termini
de 15 dies.
Vist l’art. 159.6 LCSP, en concordança amb la clàusula 30 PCAP, la formalització dels
contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
Vist l’art. 62 de la LCSP, que disposa que l’òrgan de contractació ha de designar un
responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de la prestació pactada, que d’acord amb la clàusula 32 del PCAP serà el tècnic
d’Oficina Tècnica i Obres Públiques o persona que el substitueixi.
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona LCSP i els arts. 23 i 24 de les bases
d’execució del pressupost municipal, la competència com a òrgan de contractació correspon
a l’Alcalde.
Atès la proposta de decret, de 19 de juliol de 2021, de la Cap d’Oficina Administrativa de
SiT, amb els informes de la TAG de serveis jurídics, de 20 de juliol de 2021 i de l’interventor
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accidental, de 27 de juliol de 2021 i amb la supervisió del President de l’Àrea de SiT, de 27
de juliol de 2021.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides per la
legislació vigent,
DECRETO:
Primer.- EXCLOURE els licitadors TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL i JORDI SALA
GONÀLEZ, d’acord amb les clàusules 9 i 24.1 del PCAP, del procediment per contractar el
servei de coordinació de seguretat i salut de les obres que tinguin la consideració de
contracte menor.
Segon.- ADJUDICAR el contracte del servei de referència a l’empresa INGENIERIA Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL, per un preu unitari per visita de 76,45 € IVA inclòs i pel
termini de 2 anys a comptar de la formalització del contracte d’acord amb la resta de
condicions que deriven del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i del Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
Tercer.- EXPOSAR al públic l’anterior acord mitjançant anunci en el perfil del contractant.
Quart.- DISPOSAR la despesa que comporta l’execució d’aquest contracte a favor de
l’empresa adjudicatària per import de 12.232 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Aplicació pressupostària
4000. 922103.22798
La que s’habiliti

Import
2.548,34 €
6.116,00 €
3.567,66 €

Exercici comptable
2021
2022
2023

Cinquè.- FORMALITZAR el contracte mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació, en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar a partir de la
notificació del present acte.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant en un termini no
superior a 15 dies, a comptar des de la seva signatura.
Setè.- DESIGNAR com a responsable del contracte al Cap d’Oficina Tècnica i Obres
Públiques o persona que el substitueixi.
Vuitè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte, incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació.
Novè.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
-

NOTIFICACIONS: a l’empresa adjudicatària i a les empreses licitadores.
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis
Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.
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I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.
Sandra Castelltort Claramunt

Ramon Sánchez Gil

La Secretària
29/07/2021 12:18:43

L'Alcalde accidental S/DA 1073 de 07/07/2021
29/07/2021
12:43:19
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