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Exp. núm.: C1742021083 – 309/2021
Decret núm. 372/2021

DECRET
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Assumpte: Contracte “Servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions de la
piscina municipal d’estiu d’Òdena”. Adjudicació
Per Decret d’alcaldia núm. 263 de data 19 d’abril de 2021 es va aprovar l'inici de
l'expedient administratiu de licitació Contracte del “Servei de neteja i desinfecció de
les instal·lacions de la piscina municipal d’estiu d’Òdena”, procediment obert
simplificat sumari d’acord amb l’art. 159.6 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre.
En execució de la resolució es va fer públic l’anunci de licitació mitjançant la seva
inserció en el perfil del contractant i en el Tauler per un període mínim de 10 dies
hàbils. Dins del termini d’exposició pública han formulat proposta mitjançant l’eina
Sobre Digital:

En data 10 de maig de 2021, a les 10’00 hs es va procedir a l’obertura del sobre únic i
el serveis jurídics van emetre informe de valoració de les propostes que literalment diu:
“

Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte: “SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU D’ÒDENA 2021”
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
Convocatòria licitació: DECRET D’ALCALDIA NÚM. 263 DE DATA 19/04/2021
Exp. C17420201083 – 309/2021
OBERTURA SOBRE DIGITAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Localitat i lloc: Òdena
Data: 10 de maig de 2021
Hora: 11’00 hores
1. Licitadors que han formulat proposta
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INFORME PROPOSTA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes han formulat proposta mitjançant l’eina
Sobre Digital el següents:

2. Admesos/exclosos
De les ofertes presentades ha estat exclosa la plica que tot seguit s’indica per no haver
facilitat la paraula clau dins de termini que estableix l’eina Sobre Digital, fet que
impossibilitat desxifrar el contingut de la seva proposta:



Plica 2 - SINERGIAH2O, S.L.U.

Examinada la documentació administrativa i detectat un error esmenable, en data
10.05.2021 s’ha requerit al licitador JUAN CAMILO MEDINA GARCIA per tal que
omplis correctament la declaració responsable i la signés electrònicament.
Donat compliment al requeriment efectuat s’ha procedit a la valoració de l’oferta,
essent el resultat:

3.

Proposta adjudicació

Avaluada la puntuació i vist que l’oferta no es troba incursa en baixa desproporcionada
es proposa a l’òrgan de contractació que ha de resoldre el procediment, l’adjudicació a
favor de JUAN CAMILO MEDINA GARCIA (Y1660824P), per quan resulta titular de
l’oferta més avantatjosa, ja que ha obtingut la valoració més alta d’acord amb els criteris
de qualificació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars verificat.







Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
seguretat social tant estatal com autonòmica (El certificat d’estar al corrent
amb les obligacions tributàries municipals s’incorporarà d’ofici a l’expedient).
Assegurança de responsabilitat civil, actualitzada i els rebuts del seu
pagament corrent.
Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el
seu nom, cognoms, DNI i número de afiliació a la seguretat social i
document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat
Social.
Certificació negativa de delictes de naturalesa sexual del personal que es
destinarà a l’execució del contracte.”

Requerida documentació prèvia a l’adjudicació d’acord amb la clàusula quinzena del
plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, l’empresa
proposada com a adjudicatària, en data 20.05.2021, registre d’entrada 2021-E-RE-476,
ha donat compliment al mateix.
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Procediria requerir a l’adjudicatari proposat que en el termini de 5 dies hàbils, aporti la
documentació indicada en la clàusula quinzena del plecs de clàusules administratives i en
especial:

Plaça Major, 2
08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

Examinada la documentació presentada, de conformitat amb el que disposa
la Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre, i d’acord
amb les atribucions que l’Alcaldia ha delegat en favor de la Junta de Govern
Local per mitjà de resolució núm. 542 de 19/07/2019,
RESOLC,

Primer. Declarar vàlid el procediment i adjudicar el contracte del “Servei de neteja i
desinfecció de les instal·lacions de la piscina municipal d’estiu d’Òdena”, a JUAN
CAMILO MEDINA GARCIA (Y1660824P), pel preu de 4.143,36 euros, més 870,11
euros que corresponen al 21% d’IVA, amb possibilitat de pròrroga per la temporada
d’estiu 2022.
Segon. Autoritzar i disposar d’un crèdit de 5.013,47 euros a càrrec de la partida
pressupostària 33.34100.22706 del pressupost vigent.
Tercer. Notificar l’acord a l’adjudicatari, així com als Serveis econòmics municipals.
Quart. L’eficàcia i executivitat de la contractació concertada no s’iniciarà i/o la seva
prestació se suspendrà si així ho determina normativa estatal i/o autonòmica de
referència -amb motiu de la situació de pandèmia Covid-19–sense que pugui el
prestador del servei contractat reclamar en raó de dites circumstàncies la retribució
econòmica pactada i/o responsabilitat patrimonial derivada a l’Ajuntament.
Cinquè. Abans de l’inici de l’activitat contractada l’adjudicatari haurà d’acreditar que els
treballadors assignats o destinats a l’execució del contracte estan afiliats i donats d’alta
a la Seguretat Social, obligació que s’estén durant el termini d’execució del contracte.
Igualment haurà d’aportar la certificació negativa de delictes de naturalesa sexual dels
treballadors assignats, tenint en compte que, en cas d’esser ciutadans estrangers, o
amb doble nacionalitat, hauran de sol·licitar l’esmentat certificat, també al seu país
d’origen.

Setè. Donar compte de la present resolució en la propera sessió que es celebri de la
Junta de Govern Local.
Òdena, a 25 de maig de 2021
L’alcaldessa

La Secretària - Interventora

Maria Sayavera Seuba

Celsa Pérez Gil

Intervingut i conforme contra la partida
33.34100.22706
Òdena, a 25 de maig de 2021
Secretaria – Intervenció
Celsa Pérez Gil
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Sisè. Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura dels documents que escaigui fins
a la formalització del contracte.

