Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

Expedient núm.: 309/2019
Acta de la Mesa de Contractació- comprovació documentació administrativa
Procediment: Contractacions

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Reunits a les dependències municipals, el dia 17 d’agost de 2020, a les 11:52
hores, es reuneix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent
contracte:
servei de menjador escolar Institut Escola de Cornudella de Montsant així com a la llar
d'infants municipal durant el curs lectiu de cadascun dels centres curs 2020-2021; 2021-2022;
2022-2023; possibilitat pròrroga 2023-2024

Classificació CPV:
55523100-3 serveis de
menjars per a escoles

Tramitació: Ordinària
Accepta renovació: Sí
(pròrroga d'un any)

Tipus de contracte: Serveis

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta
variants: No

Pressuposto base de licitació:
165.454,55 €

Impostos: 10%

Total: 182.000 €

Valor estimat del contracte:
165.454,55 €

Impostos: 10%

Total: 182.000 €

Data d'inici execució:
13/09/2020
Garantia provisional: No

Data fi execució:
___________

Durada execució: 36

Garantia definitiva: Sí
(5%)

Durada
màxima: 48

Garantia complementària: No

La composició de la taula és la següent:
President
Secretària - Interventora de la Corporació (Vocal)
Servei Administratiu
(Vocal)
Secretari de la Mesa

Salvador Salvadó Porqueras
Olga Gibert Plana
Anna Pozo Bodro
Anna Pozo Bodro

Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org
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Procediment: Obert
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En data 11/08/2020 es va constituir la Mesa en la qual es va poder comprovar i certificar
les ofertes rebudes dins el tràmit de licitació del contracte del servei educatiu de menjador
escolar:

En la mateixa data es va procedir a requerir a l’únic licitador que es va presentar,
la documentació que mancava, concedint 3 dies per a la seva subsanació.
Concretament, calia acreditar el següent:
a) Acreditació de no tenir deutes o obligacions pendents amb Hisenda i la
Seguretat Social
b) Acreditació de la solvència tècnica i professional
c) Acreditació de la solvència econòmica i financera

a) Informe positiu d’estar al corrent de deutes amb l’Agència Tributària de
Catalunya
b) Escrit justificatiu de no tenir deutes pendents amb la Tresoreria General de
la Seguretat Social
c) Fotografia de titulacions per a acreditar la solvència tècnica i professional,
sense compulsar.
d) Còpia d’assegrurança de RC, per a acreditar la solvència econòmica i
financera
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En data 14/08/2020 ha tingut entrada per part del licitador la següent
documentació:
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Per altra banda, mitjançant autorització del licitador s’ha efectuat consulta relativa
sobre l’estat al corrent de pagament de qualsevol deute tributari amb Hisenda, la
Tresoreria General de la Seguretat Social. El resultat de la consulta ha estat
negatiu en ambdós casos:
a) Informe negatiu da l’Agència Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)
b) Informe negatiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
c) Segons consulta al Registre de Licitadors l’apartat d’estar al corrent de
pagament de tributs, tant de l’AEAT com de la TGSS, es troba caducada
amb data 01/07/2019).
Es constata que no s’ha acreditat el següent:

Per tot això, es PROPOSA a l’òrgan de contractació el següent:
Primer.- INADMETRE l’oferta del licitador Sr. Joan Ramon Salvadó Vives a causa
de:
a) Estar incurs en prohibició de contractar en virtut del que disposar l’art. 71.1
d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
d’acord amb:
a. Informe negatiu de l’AEAT
b. Informe negatiu de la TGSS
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a) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS). Paral·lelament, el registre de licitador no està actualitzat i
consta caducada l’acreditació sobre estar al corrent amb les obligacions
tributàries.
b) Les fotografies de titulacions acreditatives de la formació per acreditar la
solvència tècnica i professional no estan compulsades
c) L’assegurança de responsabilitat professional no s’acompanya del rebut de
pagament del mateix. Es tracta d‘una fotocòpia d’una proposta amb
pressupost que no és original ni compulsada. En el registre del licitador no
consta acreditació de solvència financera.
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c. Registre de licitadors no actualitzat (informes caducats l’01/07/2019)
b) No donar compliment a la clàusula núm. 9 del PCAC pel que fa a la
solvència tècnica, professional i econòmica:
a. No s’acredita la solvència tècnica, professional i econòmica
b. No consta al RELI acreditació de solvència tècnica, professional i
econòmica
Segon.- DECLARAR la licitació deserta atès que no s’ha presentat cap oferta
donant compliment als requisits legals mínims establerts.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord al licitador amb el corresponent peu de recurs.

Per tot l’exposat es conclou la sessió de la mesa i es signa l’acta a Cornudella de
Montsant, a data de signatura electrònica.
Salvador Salvadó Porqueras
President

Olga Gibert Plana

Anna Pozo Bodro
Servei Administratiu
(Vocal)

Secretari de la Mesa

Anna Pozo Bodro
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Secretària - Interventora de la Corporació
(Vocal)
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