INFORME JURÍDIC INICI LICITACIÓ

LICITACIÓ DEL SERVEI DE GESTORIA
PRIMER. Qualificació del contracte.
L'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, diu que “Són
contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o
subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera
successiva i per un preu unitari”.
SEGON. Dades econòmiques.
El pressupost de licitació ascendeix a 26.895,40 euros IVA inclòs que es divideix en:
A) Activitat tècnica preventiva de riscos laborals en les especialitats de seguretat,
higiene industrial i ergonomia i psicosociologia:
- Import (IVA a part): 14.400,00 €
- Import IVA (21%): 3.024,00 €
- Import total (IVA inclòs): 17.424,00 €
B) Activitat tècnica preventiva de vigilància de la salut:
- Import (IVA a part): 3.480,50 €
- Import IVA (21%): 730,90 €
- Import total (IVA inclòs): 4.211,40 €
C) Exàmens de la salut (exempts d’IVA segons art. 20.1.3 Llei de l’IVA):
C.1) Reconeixements mèdics (segons protocols mèdics): 27 €/unitat (amb un
màxim de 70 reconeixements mèdics). Total: 3.780,00 € exempt d’IVA
C.2) Analítiques de sang: 10 €/unitat (amb un màxim de 60 analítiques). Total:
1.200,00 € exempt d’IVA

C.3) Analítiques de sang específiques: 14 €/unitat (amb un màxim de 10). Total: 280,00 €
exempt d’IVA
TERCER. Necessitat, idoneïtat i insuficiència de mitjans.
És competència del municipi d’acord amb el contingut de l’article 25.2. de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de Catalunya, la prestació de diversos serveis
que, de manera directa, representa la contractació de personal pel que s’ha de realitzar la gestió
amb la seguretat social i d’altres serveis que estan inclosos en aquest contracte.
És per això que el contracte que es licita és per a aquest servei no inclou cap element que
sigui aliè a l’objecte del contracte.
QUART. Procediment d’adjudicació.
Donada la característica i el valor del servei, es considera com a més adequat per a la seva
adjudicació el procediment obert, en base al qual tot empresari interessat pot presentar una
proposició, i queda exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
El Valor Estimat del Contracte n’inclou tota l’execució inicial del contracte. No inclou
modificacions perquè no es preveuen per sí les possible pròrrogues.
En ser l’import del VEC inferior al llindar establert a l’article 22 de la Llei de Contractes
del Sector Públic (214.000,00 euros), el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
CINQUÈ. Divisió en lot.
El contracte no es divideix en lots per:
-

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de
les prestacions.

SISÈ. Criteris d’adjudicació.
S’ha optat per valorar, a més del preu, el pla de treball de la gestió que es realitzarà, donat que
amb aquesta valoració es podrà saber el tipus de servei que prestaran les empreses i se’n podrà
fer el seguiment durant l’execució del contracte.
D’altra banda es valorarà que l’empresa realitzi un curs de prevenció de riscos per al personal
de l’Ajuntament sense cap cost afegit.
SETÈ. Solvències.
Pel que fa a la solvència es demana haver realitzat serveis similars (fins a 5) en els últims 3 anys
i haver facturat per valor mínim del contracte que es licita.
VUITÈ. Adjudicació.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i es publicarà simultàniament en el perfil
de contractant de l’Ajuntament.

D'acord amb l'article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, el contracte s’haurà d’adjudicar en el termini màxim d’un mes
a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes.
La notificació contindrà tota la informació necessària per permetre al candidat descartat
interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació.
En particular, els extrems següents:
— En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals
es desestima la seva candidatura.
— Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma
resumida, les raons per les quals no s’admeti la seva oferta.
— En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i els avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants per seleccionar la seva oferta amb preferència a les
presentades per la resta de licitadors les ofertes dels quals s’hagin admès.
S’indicarà el termini en què cal procedir a la seva formalització en la notificació i en el
perfil de contractant.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la
seva recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a
l’adreça que els licitadors o candidats hagin designat al presentar les seves proposicions. El
termini per considerar refusada la notificació, serà de cinc dies.
Per tot això s’informa favorablement els plecs de clàusules administratives, donat que
compleixen amb tot allò que es descriu a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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