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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
DA/jr
Núm. Exp.: 2021/327

Notificació del decret d’adjudicació del contracte del servei de manteniment de les
instal·lacions de Dipsalut
La Presidenta de Dipsalut ha dictat, en data 6 d’agost de 2021 i entre d’altres, el següent
decret:
“En data 19 de març de 2021, la responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut, emet un informe on justifica la necessitat de contractar el servei de
manteniment de les instal·lacions de Dipsalut.
El preu màxim del contracte és d’onze mil dos-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-quatre
cèntims (11.266,54 €) IVA no inclòs. A aquesta quantitat cal aplicar l’IVA corresponent per un
import de dos mil tres-cents seixanta-cinc euros amb noranta-set cèntims (2.365,97 €) que
corresponen al 21% d’IVA, fet que suposa un pressupost base de licitació de tretze mil siscents trenta-dos euros amb cinquanta-un cèntims (13.632,51 €) IVA inclòs, per un termini
d’execució de dos anys, d’acord amb la següent periodificació:

Import (IVA
no inclòs)
IVA
Total anual
(IVA inclòs)

Maig Desembre
2021

Anualitat 2022

Gener – abril
2023

Total
contracte

10 %
desviació
(any 2023) *

Total

3.755,51 €

5.633,27 €

1.877,76 €

11.266,54 €

590,61 €

11.857,15 €

788,66 €

1.182,99 €

394,32 €

2.365,97 €

124,03 €

2.490,00 €

4.544,17 €

6.816,26 €

2.272,08 €

13.632,51 €

714,64 €

14.347,15 €

(*) Article 309 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Posteriorment, mitjançant decret de la presidència de Dipsalut, de data 18 de maig de 2021,
es va aprovar l’expedient de contractació referit, es va acordar la seva tramitació pel
procediment simplificat abreujat i es van aprovar els plecs reguladors de la licitació.
Finalment, el dia 21 de maig de 2021, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant
de Dipsalut, i l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia 4 de
juny de 2021.
Segons estableix la clàusula 12.2 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP),
per a la pràctica de la valoració de les ofertes no és necessària la constitució d’una Mesa de
contractació, ni per a l’obertura de les proposicions es realitzarà un acte públic, i per tant,
l’òrgan gestor accedeix a la documentació presentada i segons detalla el certificat de l’eina
Sobre Digital, que consta a l’expedient, han presentat documentació per a participar en
aquesta contractació les empreses següents:
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APROVAT
09/08/2021 12:38

NIF

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

Registre
d'entrada

Lot

B87317228

26/05/2021

10:30:41

E/000406-2021

4

A78958964

03/06/2021

17:08:29

E/000478-2021

3

B66928490

04/06/2021

13:14:31

E/000486-2021

1, 2 i 4

B55252530

04/06/2021

19:17:33

E/000493-2021

1i2

Denominació social
PACISA Fire Service,
S.L.
ASSA ABLOY ENTRANCE
SYSTEMS SPAIN SAU
SERVICIOS Y DESARROLLOS
MARLA, S.L.
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Posteriorment, la responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de
Dipsalut, en data 8 de juny de 2021, emet el corresponent informe de valoració de les ofertes
presentades, d’acord amb el detall següent:
Lot 1
1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
65,83

1
2

Licitador
IMPROS TECNICS
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B55252530
B66928490

Puntuació
100,00
67,92

1

Licitador
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU

CIF
A78958964

Puntuació
100,00

1
2

Licitador
PACISA Fire Service, S.L.
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

CIF
B87317228
B66928490

Puntuació
100,00
79,95

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Així mateix, en el citat informe, es requereix l’esmena d’una declaració responsable, així com
la justificació de diversos preus unitaris considerats presumptament anormals o
desproporcionats.
Posteriorment, els licitadors requerits, van presentar en temps i forma la documentació
requerida, que consta a l’expedient i la responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics i
Organització de Dipsalut va emetre, en data 11 de juny de 2021, un informe acceptant
l’esmena i les justificacions requerides.
En data 16 de juny de 2021 es va signar la proposta d’adjudicació del contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions de Dipsalut, per la qual es va adjudicar aquest contracte als
següents licitadors:
Lot
Licitador
Lot 1. Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, lampisteria
IMPROS TECNICS
general, aigua i sanejament.

CIF
B55252530

Lot 2. Instal·lacions de Climatització i aparells de ventilació.

IMPROS TECNICS

B55252530

Lot 3. Portes corredisses de vidre

ASSA ABLOY
ENTRANCE SYSTEMS
SPAIN SAU

A78958964

Lot 4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis

PACISA Fire Service, S.L.

B87317228
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No obstant això, en data 23 de juny de 2021 es va esmenar aquesta proposta d’adjudicació
de data 16 de juny de 2021, en la part relativa a l’aprovació de la disposició de la despesa
(fase D) atès que, en el punt segon de la proposta, també es va aprovar la disposició de la
despesa (fase D) per import de 714,64 €, corresponent al 10% d’un possible l’increment
addicional d’aquest contracte de tracte succesiu previst a l’article 309 de la de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i imputable a l’últim any del contracte,
l’anualitat 2023 quan, en realitat, s’hauria d’haver mantingut l’import per aquest concepte en
la fase d’autorització de la despesa (fase A) i no aprovar la fase D, ja que és incert si s’haurà
de disposar d’aquesta despesa en tractar-se d’una contracte de tracte successiu.
Així mateix, atesa que aquesta licitació es divideix en 4 lots, en aquesta proposta de 23 de
juny de 2021 es va aprovar també les 4 autoritzacions de despesa (fase A), per tal de distribuir
entre els 4 lots aquest import del 10% d’un possible increment addicional, 714,64 €, atès que
es tracta d’ executar 4 contractes diferents, de manera que la distribució quedaria d’acord amb
els següents imports:

Import IVA inclòs
TOTAL LOT 1

534,41 €

TOTAL LOT 2

93,05 €

TOTAL LOT 3

46,49 €
40,69 €

TOTAL LOT 4
TOTAL

714,64 €

Finalment, en aquesta proposta d’adjudicació de 23 de juny de 2021, també es va proposar
anul.lar el document 220219000033 pel qual es va aprovar l’autorització d’aquesta despesa
(fase A) de 714,64 € ja que es va aprovar sense distribuir aquest import entre els 4 lots.
En data 5 d’agost de 2021 es va dictar el decret d’adjudicació el contracte del servei de
manteniment de les instal·lacions de Dipsalut el qual contenia un error en la data d’inici de la
prestació del servei dels 4 lots, el qual havia d’haver estat el dia 1 de setembre de 2021. Per
aquest motiu, procedeix corregir aquest error de fet.

Fonaments jurídics


L’article 159.6 de la LCSP, en el seu punt 6 apartat g), estableix que la valoració de les
ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics, o amb la
col·laboració d’una unitat tècnica que doni suport a l’òrgan de contractació. Així
mateix, l’article 326 punt 1 de la LCSP, estableix que en els procediments oberts
simplificats abreujats, la constitució de la mesa de contractació serà potestativa,
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i d’acord amb la clàusula 12 del PCAP, en aquesta licitació, es va decidir no constituir
mesa de contractació.


L’article 159.6 apartat b) de la LCSP, i la clàusula 12 del PCAP, estableix que per
aquest procediment no serà necessari el requeriment d’aportació de la documentació
prèvia a l’adjudicació, atès que no s’haurà d’acreditar la solvència econòmica,
financera, tècnica o professional, ni es requerirà la constitució de la garantia definitiva.



Vista la clàusula 15 del PCAP, que disposa que l’acord d’adjudicació del contracte ha
de ser motivat i contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador
exclòs interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació; en
particular, expressarà el contingut mínim assenyalat a l’article 150 de la LCSP, sens
perjudici de l’excepció de confidencialitat contemplada a l’article 155 de la LCSP.



Vist que els licitadors figuren inscrits al Registre electrònic d'empreses licitadores
(RELI) o al Rolece, tal com exigeix l’apartat 4.a) de l’article 159 de la LCSP.



Vist que la clàusula 15 del PCAP estableix que el contracte es perfeccionarà amb la
notificació de la resolució d’adjudicació i que no serà necessària la formalització del
contracte en document administratiu.



Vist que a l’expedient hi consten acreditades les circumstàncies previstes en els
articles 150 i següents de la LCSP per a procedir a l’adjudicació del contracte.

 L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, disposa que les administracions públiques podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vista la proposta emesa per la gerent i la responsable adjunta de Serveis Jurídics, Econòmics
i Organització de Dipsalut, de data 23 de juny de 2021, així com l’informe favorable de
fiscalització limitada prèvia, emès per la Intervenció de Dipsalut, en data 28 de juliol de 2021.
Atesos els antecedents i fonaments de dret anteriors, en atenció al que disposen els articles
9, 10, 14 i 15 dels Estatuts de Dipsalut, en relació amb les competències que corresponen al
Consell Rector i a la Presidència, d’acord amb la DA 2a de la LCSP i d’acord amb la delegació
de competències de la Presidència de la Diputació de Girona, per Decret de 23 de juliol de
2019,

Disposo:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les instal·lacions de Dipsalut als
licitadors següents:
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Lot
Licitador
Lot 1. Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, lampisteria
IMPROS TECNICS
general, aigua i sanejament.

APROVAT
09/08/2021 12:38

CIF
B55252530

Lot 2. Instal·lacions de Climatització i aparells de ventilació.

IMPROS TECNICS

B55252530

Lot 3. Portes corredisses de vidre

ASSA ABLOY
ENTRANCE SYSTEMS
SPAIN SAU

A78958964

Lot 4. Instal·lacions de Protecció Contra Incendis

PACISA Fire Service, S.L.

B87317228

La durada inicial del contracte serà de dos anys i amb la data d’inici prevista l’1 de setembre
de 2021.
Els imports unitaris del servei, seran el proposats pels adjudicataris en les seves ofertes i
acceptats per Dipsalut, que consten com annexes a aquest document.

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte, amb càrrec a l’aplicació 2/3110/21200
Reparació i manteniment d’edificis i altres construccions, del pressupost de Dipsalut i pels
imports màxims i la periodificació que consta a continuació:
Total contracte per lots
Total

Import IVA no inclòs

IVA

Total

TOTAL LOT 1

5.100,64 €

1.071,13 €

6.171,77 €

TOTAL LOT 2

2.941,00 €

617,61 €

3.558,61 €

TOTAL LOT 3

1.434,60 €

301,27 €

1.735,87 €

TOTAL LOT 4

1.790,30 €

375,96 €

2.166,26 €

11.266,54 €

2.365,97 €

13.632,51 €

Import IVA no inclòs
1.700,21 €
980,33 €
478,20 €
596,77 €
3.755,51 €

IVA
357,04 €
205,87 €
100,42 €
125,32 €
788,66 €

Total
2.057,26 €
1.186,20 €
578,62 €
722,09 €
4.544,17 €

Import IVA no inclòs
2.550,32 €

IVA

Total

TOTAL LOT 1
TOTAL LOT 2
TOTAL LOT 3

TOTAL

Periodificació per lots i anualitats
Juliol – desembre 2021
TOTAL LOT 1
TOTAL LOT 2
TOTAL LOT 3
TOTAL LOT 4
TOTAL
Anualitat 2022

TOTAL LOT 4
TOTAL

535,57 €

3.085,89 €

1.470,50 €

308,81 €

1.779,31 €

717,30 €

150,63 €

867,93 €

895,15 €

187,98 €

1.083,13 €

5.633,27 €

1.182,99 €

6.816,26 €
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Total

TOTAL LOT 1

850,11 €

178,52 €

1.028,63 €

TOTAL LOT 2

490,17 €

102,94 €

593,11 €

TOTAL LOT 3

239,10 €

50,21 €

289,31 €

TOTAL LOT 4

298,38 €

62,65 €

361,03 €

1.877,76 €

394,32 €

2.272,08 €

TOTAL

Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més d’un
exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per
acada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós
de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
D’acord amb la base 32a d’execució del pressupost general de la Diputació de Girona
2021, la minoració de les necessitats reals respecte el nombre d’unitats estimades inicialment,
com a conseqüència d’una revisió a la baixa de les necessitats de l’Administració, sense que
variïn ni els preus unitaris ni l’objecte del contracte, donarà lloc a una modificació de
l’expedient de despesa, sense que es consideri una modificació contractual, podent alliberat
el crèdit compromès amb anterioritat a la liquidació del contracte, prèvia tramitació de
l’esmentada modificació de l’expedient de despesa.
Per contra, si es produeix un increment en les prestacions necessàries reals respecte de les
estimades inicialment, es procedirà a tramitar la corresponent modificació del contracte en els
termes assenyalats en el plec de clàusules administratives.
Tercer. Anul.lar el document comptable amb número d’operació 220219000033 corresponent
a l’autorització de la despesa (fase A) per import de de 714,64 € i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2/3110/21200 Reparació i manteniment d’edificis i altres construccions, del
Pressupost de Dipsalut per a l’anualitat 2023.
Quart. Autoritzar 4 despeses (fase A) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2/3110/21200
Reparació i manteniment d’edificis i altres construccions, del Pressupost de Dipsalut per a
l’anualitat 2023, pel concepte del 10% d’increment addicional previst a l’article 309 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a distribuir entre els 4 lots, d’acord
amb els següents imports:

Import IVA inclòs
TOTAL LOT 1

534,41 €

TOTAL LOT 2

93,05 €

TOTAL LOT 3

46,49 €
40,69 €

TOTAL LOT 4
TOTAL

714,64 €

6

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació
Administrativa

Notificació: Notificació Aprovació de l'adjudicació del servei
manteniment de la seu Dipsalut. (versión 2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: MT1C8-8EOBZ-BOA7H
Data d'emissió: 9 de agosto de 2021 a les 14:17:34
Pàgina 7 de 10

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Vicesecretari de DIPSALUT en nom de Secretari.Signat 09/08/2021 12:38

APROVAT
09/08/2021 12:38

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 380800 MT1C8-8EOBZ-BOA7H 9772CA18F5092AA1ACD3EE2804D61F408C785450) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorDipSalut

Cinquè. Designar com a persona responsable del contracte la responsable adjunta de
Serveis Jurídics, Econòmics Organització de Dipsalut.
Sisè. Notificar el present acord a les empreses licitadores que han pres part en el procediment
de contractació i, simultàniament, publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant
de Dipsalut, en compliment de l’establert a l’article 63 de la LCSP.
Setè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte subscrit
que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva
immediata executivitat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la
notificació o publicació de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la notificació o publicació de la resolució, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició.

Us ho trasllado perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.
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