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CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2019/2/TAD
\jh

Acta de formalización administrativa del contrato de serveis preventius sanitaris per
als actes i esdeveniments municipals de Castellbisbal
D’una part, el senyor Joan Playà i Guirado, alcalde de Castellbisbal, assistit per la secretària
general de la Corporació, senyora Maria José Fernández Ruiz, que actua en nom i representació
de l'Ajuntament de Castellbisbal el qual presideix, en execució de les atribucions pròpies del
càrrec.
D’una altra, el senyor Francisco Sagalés Sala, amb DNI 37607156V, domiciliat per a
notificacions a la Plaça de Tetuan, 30, entresol- 1ª, de Barcelona, a efectes de formalitzar en
document administratiu el contracte de referència, que actua en nom i representació de la
societat mercantil AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, amb CIF B08267122, domiciliada a
la Plaça de Tetuan, 30, entresol- 1ª, de Barcelona, segons acredita amb el certificat emès per
la Secretària Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de data 18 de març de 2019.
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Castellbisbal, per acord de la seva Junta de Govern Local de 27 de
febrer de 2019 va aprovar l’expedient ordinari 2019/2/TAD per a la contractació de serveis
preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals de Castellbisbal, per mitjà de
procediment obert simplificat, amb un pressupost estimat base de licitació de la contractació,
formulat en termes de preus unitaris de 19.806,10 euros, exempt d’IVA, per un any de
durada contractual, segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat en la
mateixa sessió de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2019.
II.- Que la Mesa de contractació de 19 de març de 2019, va valorar les ofertes presentades
durant el termini corresponent, va efectuar una proposta de classificació en funció de la
millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de
clàusules administratives particulars, i va considerar l’oferta presentada per l’empresa
AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, amb CIF B08267122, com a l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu per a la contractació de serveis preventius sanitaris per als actes i
esdeveniments municipals de Castellbisbal, al mateix temps que se li requeria l’acreditació
de la seva capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica o professional que havia
manifestat disposar en declaració responsable i diposités garantia definitiva per import de
990,30 €, així com el compromís d’adscripció obligatòria de disposar d’un mínim d’1
ambulància de SVB i d’1 ambulància de SVA, d’acord amb la clàusula 1.10 del Plec de
clàusules administratives particulars.
III- Que l’empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, va dipositar a la Tresoreria
Municipal la quantitat de 990,30 euros, en concepte de garantia definitiva, segons consta en
la carta de pagament, de data 26 de març de 2019, amb número d’operació 320190000651,
aplicació 70002 "avals en garantia de contractacions“

1
Av. Pau Casals, 9 | 08755 Castellbisbal | Tel. 93 772 02 25 - Fax. 93 772 13 07 | www.castellbisbal.cat

TD10-010

IV.- Que la Mesa de Contractació, en reunió de data 28 de març de 2019, va acordar
considerar suficient la capacitat i solvència de l’oferta presentada per l’empresa esmentada,
així com proposar l’adjudicació del contracte a la Junta de Govern local.
V.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de 3 d’abril de 2019, va adjudicar a
AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, el contracte del servei esmentat, pel preu i les
condicions ofertes per dita empresa.
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
necessària per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present document i
PACTEN
PRIMER.- Que l’empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL, amb CIF B08267122,
s'obliga a efectuar
el contracte de serveis preventius sanitaris per als actes i
esdeveniments municipals de Castellbisbal, d’acord amb el que preveu el Plec de
prescripcions tècniques i els Plec de Clàusules Administratives Generals i Particulars aplicables
al present contracte, pels preus unitaris, exempts d’IVA, i les condicions ofertes següents:
Descripció preus unitaris per
cada servei

Classe C- SVA (inclou
conductor/a i infermer/a)
Classe C- SVA (inclou
conductor/a,
infermer/a
i
metge/essa)
Metge/essa
Infermer/a
Personal sanitari a peu

preu unitari
ofert pel
licitador
(euros/hora)
(a)

Previsió
d’hores
anuals
(b)

TOTAL
(a x b)

81,18 €

220

17.859,60 €

101,85 €

15

1.527,75 €

28,74 €
5
143,70 €
20,00 €
5
100,00 €
15,00 €
5
75,00 €
TOTAL (exempt d’IVA): 19.706,05 €

Millores sense cost per l’Ajuntament:
- Nombre d'hores que s'ofereixen d’equipaments d’interès a utilitzar en els preventius
sanitaris (carpa o vehicle assistencial en activitats d’alt risc): 16 hores
- Nombre d'hores que s'ofereixen de formació gratuïta en matèria de primers auxilis: 8 hores
- Nombre d'hores que s'ofereixen d’aportació d’un nombre superior d’ambulàncies de SVA
(tècnic/a + infermer/a): 1 hores
- Nombre d'hores que s'ofereixen d’aportació d’un nombre superior de titulats sanitaris
infermers/es: 14 hores
- Nombre d'hores que s'ofereixen d’aportació d’un nombre superior de titulats sanitaris
metges/esses: 24 hores
- Nombre d'hores que s'ofereixen d’altres aportacions que millorin les activitats de muntanya
de la prestació del servei (vehicle 4x4 i similar en activitats): 16 hores
El preu de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la quantitat
màxima estimada de 19.706,05 euros, exempt d’IVA, per 1 any de durada contractual.
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Aquest preu s’ha calculat d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant
l’execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de
Castellbisbal, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es
produeixin durant l’execució del contracte.
SEGON.- El contracte tindrà una durada d’1 any a comptar des de el 15 d’abril de 2019.
El contracte serà prorrogable, de forma expressa, amb l’opció d’una pròrroga d’un any com
a màxim, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de
dos anys.
Aquesta pròrroga expressa i obligatòria pel contractista es comunicarà amb un preavís
mínim de dos mesos d’antelació a l’acabament del termini inicial, de forma que si es decideix
no prorrogar, l’Administració iniciarà expedient per a la nova contractació.
En cas que en finalitzat el termini de vigència inicial o de la possible pròrroga no s’hagués
formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a continuar la prestació del servei en una
nova pròrroga fins a la nova contractació, d’acord amb l’article 235.a) del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).
TERCER.- La facturació dels serveis es realitzarà pel contractista després de cada servei
realitzat. El contractista presentarà les factures amb el detall suficient del preu de cada
activitat i ha de respectar els preus unitaris presentats a la seva oferta, també en el cas de
modificació de serveis o prestació de serveis extraordinaris.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Castellbisbal, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments tècnics
detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Castellbisbal:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=205
QUART.- El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
L’Ajuntament de Castellbisbal es reserva el dret de modificar el contracte, tot justificant-ho
en l’expedient, com a màxim, en més o en menys, al 15 % del preu del contracte. en el cas
que siguin modificats els serveis inicialment previstos, en l’annex 1 del Plec de prescripcions
tècniques, ja sigui en el nombre de serveis previstos com en la tipologia d’aquests serveis.
Aquestes variacions es calcularan en base als preus unitaris que es demanen.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
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SISÈ.- Aquest document formalitza un contracte administratiu sotmès al Plec de Clàusules
Administratives Generals de l'Ajuntament de Castellbisbal (BOP de 6 de juny de 2014), a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell, al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i a la resta de normativa administrativa
de desenvolupament.
I no havent res més a fer constar, signen electrònicament les parts contractants el present
document en la data que s’indica.
Per l’Ajuntament,

Per l’empresa AUTOBUSES
DE GRANOLLERS, SL,

Joan Playa i Guirado
Alcalde,

Francisco Sagalés Sala

La secretària general,

Maria José Fernández Ruiz
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