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Secretari
Accidental

CERTIFICA: Que la Junta de Govern Local, que va tenir lloc el dia 26 de maig de 2020,
va adoptar entre d'altres el següent acord:

29/05/2020

JOSEP FERNANDES RODRIGUEZ, SECRETARI ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT DE
SALLENT,

Josep Fernandes
Rodriguez

CERTIFICAT
ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

15.- ADJUDICACIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ.

Classificador:Certificat -

http://ovacsallent.cat/validador

fbe4e63719ec46399bc5eaf0637dcb03001

Alcalde

LICITADORS
Business Technology and Consulting, S.L
MUNBY 2004
EIX PREVENCIÓ, S.L

Metadades

ASPY PREVENCIÓN, S.L.U
Url de validació

Codi Segur de Validació

Pàgina web de validació de signatura:

01/06/2020

Segon.- Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, en data 22 de
maig de 2020, s’efectua l’obertura del sobre únic digital, en acte intern, essent les
empreses que van concórrer, les següents:
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Primer.- En data 10 de març de 2020, la Junta de Govern Local, va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat
sumari del contracte de serveis de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut
de l’Ajuntament de Sallent, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PCAP i PPT), que han regit la respectiva
licitació i la despesa corresponent.

Oriol Ribalta
Pineda

ANTECEDENTS DE FET

Tercer.- Vista l’acta d’obertura del sobre únic digital, de data 22 de maig de 2020, les
empreses licitadores oferiren el què s’indica a continuació:
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En quant la proposició econòmica, el resultat és el següent:

LICITADOR
Business Technology and Consulting, S.L

PETICIONS PUNTS INFORME E-MAIL PUNTS PLATAFORMA PUNTS TERMINI PUNTS
Mateix dia
20
SI
10
SI
25
6 mesos
15
Mateix dia
20
SI
10
NO
0
7 mesos
15
Mateix dia
20
SI
10
SI
25
6 mesos
15
Mateix dia
20
SI
10
NO
0
6 mesos
15
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MUNBY 2004
EIX PREVENCIÓ, S.L
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U
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Business Technology and Consulting SL

PUNTS REV.MÈDIQUES PUNTS
7.16
39 €
3.07
0.83
39,75 €
1,92
5.8
34,50 €
10
10
39 €
3.07

29/05/2020

LICITADOR

S. VIGILÀNCIA
835 €
1.025 €
875 €
750 €

Josep Fernandes
Rodriguez

Munby 2004
Eix prevenció, S.L
ASPY PREVENCIÓN, S.L.U

S. PREVENCIÓ PUNTS
1.715 €
10
2.310 €
1.9
2.025 €
5.7
1.900 €
7.48

En quant a les millores, el resultat és el següent:

fbe4e63719ec46399bc5eaf0637dcb03001

http://ovacsallent.cat/validador

Classificador:Certificat -

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

S.
PLATAFORMA TERMINI S.PREV. VIGIL

REV.
MED.

TOTAL

10
10
10

25
0
25

15
15
15

10
1.9
5.7

7.16
0.83
5.8

3.07
1,92
10

90.23
49.65
91.50

10

0

15

7.48

10

3.07

65.55

En compliment de l’apartat 4 de l’article 159, la classificació per a cada lot és la següent:
CLASSIFICACIÓ
1
2
3
4

LICITADOR
EIX PREVENCIÓ, S.L
Business Technology and Consulting, S.L
ASPY PREVENCIÓN
MUNBY 2004

PUNTS
91.50
90.23
65.55
49.65

FONAMENTS DE DRET
Apartats 4 i 6 de l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:

INFORME EMAIL

01/06/2020

LICITADOR
PETICIONS
Business Technology
and Consulting SL
20
MUNBY 2004
20
EIX PREVENCIÓ, S.L
20
ASPY PREVENCIÓN,
S.L.U
20
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Oriol Ribalta
Pineda

A la vista de les proposicions presentades per les empreses i en virtut del previst en la
clàusula 11 del PCAP, s’atorga a les mateixes, la següent puntuació:

http://ovacsallent.cat/validador

Classificador:Certificat Metadades

fbe4e63719ec46399bc5eaf0637dcb03001

Les millores que s’ha compromès a executar l’adjudicatari, són les següents:
-

Url de validació

Codi Segur de Validació

Alcalde

Pàgina web de validació de signatura:

01/06/2020

*Respecte als preus unitaris relatius a les revisions mèdiques, a el volum de despesa final pel què fa a aquest
concepte, vindrà determinat pel número de treballadors que a criteri personal es sotmetin a les revisions i
proves mèdiques definides en el PPT, sense que en cap cas l’adjudicatari pugui exigir indemnització o
compensació per aquest motiu.
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Serveis de prevenció de riscos laborals: 2.450 €, IVA inclòs (21%)
Serveis de vigilància de la salut: 1.058 €, IVA inclòs (21%)
Revisions mèdiques: 34,50 €, exempt d’IVA.

Oriol Ribalta
Pineda

-

Secretari
Accidental

Els imports relatius al preu del contracte són els següents:

29/05/2020

1. Adjudicar a EIX PREVENCIÓ, S.L, el contracte de serveis de serveis de prevenció
aliè de riscos laborals i vigilància de la salut de l’Ajuntament de Sallent, mitjançant
procediment obert simplificat sumari, per tractar-se de l’oferta econòmicament més
avantatjosa en els termes descrits a continuació:
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ACORDS

Josep Fernandes
Rodriguez

Per tot això, la Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els
següents,

Resoldre les peticions formulades per l’Ajuntament el mateix dia.
Enviament de l’informe de revisions mèdiques en format electrònic per a cada
treballador.
Posar a disposició de la Corporació i sense cost per la mateixa, una Plataforma de
gestió de la documentació derivada de la coordinació empresarial amb
presentació del funcionament de la mateixa.
Executar les avaluacions inicials de riscos laborals pendents en el termini de 6
mesos a comptar des de l’inici del contracte.

La durada del contracte és de quatre anys, a comptar des de la seva formalització.
L’empresa contractista, realitzarà accions de sensibilització i formació respecte als drets
establerts en les lleis d’igualtat o en el conveni col·lectiu aplicable, en matèria d’igualtat
de gènere, dirigit al personal adscrit a l’execució del contracte en el termini de tres mesos
a comptar des de la formalització del contracte.
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2. Comprometre la despesa referida, com a preu del contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920.227.09 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Sallent.
El contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s’imputa la
despesa de les obligacions que se’n derivin.
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4. Requerir a l’adjudicatari per a què formalitzi el contracte mitjançant la remissió a
aquesta Corporació de la firma d’acceptació de la present resolució.

Josep Fernandes
Rodriguez

3. Notificar els presents acords als licitadors, al Departament d’Intervenció municipal i al
Departament de Recursos Humans.

Secretari
Accidental

fbe4e63719ec46399bc5eaf0637dcb03001

http://ovacsallent.cat/validador

Classificador:Certificat -

Url de validació

Metadades

(Document signat electrònicament)

(Document signat electrònicament)

Alcalde

Codi Segur de Validació

Vistiplau
L’ALCALDE,

01/06/2020

Pàgina web de validació de signatura:

SECRETARI ACCIDENTAL
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Oriol Ribalta
Pineda

I perquè se’n prengui coneixement als efectes que calguin, lliuro aquest certificat, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. Alcalde a reserva dels termes que resultin de l’aprovació
d’aquesta acta, de conformitat amb allò que preveu l’article 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, a Sallent, 29 de maig de 2020.

