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ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
24 DE GENER DE 2022
APROVAT

ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA "LA PAU, SCC", DEL CONTRACTE DEL SERVEI PREVENTIU
D'AMBULÀNCIES PER ALS ACTES I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT
DE PREMIÀ DE DALT
Per part del regidor d’ESPORTS, el Sr. Julian Giner Arroyo, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
“ANTECEDENTS
En data 22 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’inici del
procediment de contractació del servei preventiu d’ambulàncies en el desenvolupament
d’activitats culturals, festives, socials i esportives de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
mitjançant un procediment obert simplificat abreujat.
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La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
El pressupost màxim fixat per l’adjudicació de la contractació era de 10.339,89 €
(exempts d’IVA) per a l’any inicial del contracte.
En data 26 de novembre de 2021, es va publicar l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 14 de desembre de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 16 de desembre de 2021, es va dur a terme l’obertura del SOBRE ÚNIC. D’acord
amb el que consta a l’acta, es va acordar proposar com a empresa adjudicatària i, per
tant, requerir a l’empresa LA PAU, SCC, la documentació acreditativa necessària per a
l’adjudicació del contracte, atès que va obtenir una puntuació de 100 punts, tal com es
mostra a al quadre resum de la puntuació obtinguda per les 3 empreses que van
presentar-se a la licitació:

EMPRESA

PUNTUACIÓ TOTAL
(Fins a 100 punts)

1

LA PAU, SCC

100,00

2

IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL

97,97

3

TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SL

97,88

L’oferta presentada per l’empresa LA PAU, SCC, amb NIF F08828493, en data 13 de
desembre de 2021, amb RGE E2021015691, va ser la següent:
CRITERIS

OFERTA
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Suport Vital Bàsic (SVB)
Valoració econòmica

Suport Vital Avançat (SVA)
Suport Vital Avançat (SVA) + 1 DUI

58,67€/hora
117,34€/hora
140,00€/hora

Millora en la reducció dels dies per realitzar la sol·licitud del La sol·licitud del servei es
servei per sota dels 5 dies establerts en el PPT
podrà realitzar en un termini
d’1 dia (reducció 4 dies)
Millora en la reducció del termini de comunicació a l’empresa El servei podrà ser cancel·lat
adjudicatària per la cancel·lació del servei per sota de les 48 en un termini de 38 hores
hores establertes en el PPT
(reducció de 10 hores)
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En data 21 de desembre de 2021, es va requerir l’empresa LA PAU, SCC, que presentés la
documentació acreditativa per a l’adjudicació del contracte.
En data 29 de desembre de 2021, amb RGE E202116330, l’empresa LA PAU, SCC va
presentar la documentació requerida.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de gener de 2022.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 26 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR a l’empresa LA PAU, SCC, el contracte del servei preventiu
d’ambulàncies en el desenvolupament d’activitats culturals, festives, socials i
esportives de l’Ajuntament de Premià de Dalt, per període d’1 ANY i les condicions
que s’especifiquen a continuació, d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa
en data 13 de desembre de 2021, registre d’entrada E2021015691:
TIPUS DE SERVEI
Suport Vital Bàsic (SVB)
Suport Vital Avançat (SVA)
Suport Vital Avançat (SVA) + 1 DUI
Sol·licitud d’un servei
Cancel·lació d’un servei

Preu / hora
58,67€/hora
117,34€/hora
140,00€/hora
Fins a 1 dia d’antelació
Fins a 38 hores abans

2. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de fins a 10.339,89 € (exempts d’IVA), que es
derivi d’aquesta contractació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
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relacionen a continuació, del pressupost municipal vigent de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, d’acord amb la distribució següent.
ANUALITAT

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT

2022

312/433/22706

1.466,70 €

361/340/22799

5.939,99 €

372/337/22706

879,96 €

331/338/22706

1.319,94 €

341/330/22699

733,30 €

TOTAL CONTRACTE (1 ANY)

10.339,89 €
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3. INFORMAR l’empresa LA PAU, SCC, que la formalització del contracte s’efectuarà
mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la corresponent notificació
de la proposta d’adjudicació, començant a comptar el termini del contracte a
partir de l’endemà de l’acceptació de la notificació.
4. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i als efectes escaients.
5. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del contractant” del Web municipal
de l’esmentada adjudicació.
6. FACULTAR el Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol documenta que calgui
per a fer efectius els acords precedents.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

