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En Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 15 d'abril de 2019, va acordar, entre d’altres, l’acord
següent:

Vista la documentació obrant a l’expedient 6831/2018, tramitat mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, per a la contractació de la «Gestió dels serveis de dinamització de l’equipament
municipal Centre cívic Poblenou de Pineda de Mar», que comporta prestacions directes a favor de la
ciutadania, amb un pressupost base de licitació màxim estimat de 175.879,43 euros IVA inclòs, (Preu
145.354,90 + 21% d’IVA: 30.524,53 euros) que inclou una part fixa per import de 133.790,80 euros (IVA
inclòs), i una part variable, per preus unitaris amb un pressupost màxim estimat de 45.088,64 euros (IVA
inclòs) el qual té caràcter orientatiu i no vinculant, constituint el límit màxim de despesa prevista, per a la
part variable, en virtut d’aquest contracte i amb un termini d’execució de DOS anys, a comptar des de l'1
de març de 2019, o des del dia 1 del mes següent a la data de formalització del contracte, amb possibilitat
de prorrogar-se per anualitats, any a any, fins un màxim de DOS anys més, previ acord exprés de la
Corporació, sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir els QUATRE anys.
S’acredita a l’expedient mitjançant certificat emès pel Secretari General en data 12 de febrer d’enguany,
que durant el tràmit de presentació de pliques, obert mitjançant anunci de licitació publicat al DOUE i al
Perfil del Contractant de data 9 de gener de 2019, s’han presentat les pliques següents:
N.

Licitador

1

Doblevia Cooperativa, SCCL

Vistes les actes de la Mesa de contractació de data 19 de febrer i 5 de març de 2019 , obrants a l’expedient
i publicades a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament
de Pineda de Mar, a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?
cn=40893219&reqCode=viewTables&type=cn
Consta a l’acta de la Mesa de data 5 de març de 2019, esmentada, que la proposició presentada pel
licitador Doblevia Cooperativa, SCCL ha estat la següent:
A)- PROPOSTA ECONÒMICA PRESTACIÓ FIXA:
GESTIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS I DE DINAMITZACIÓ PEL DOS ANYS DE VIGÈNCIA INICIAL
Preu base: 110.000 euros, sense IVA
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IVA, del 0.%: 0 euros
Preu total del contracte: 110.000 euros, IVA inclòs
B) - PROPOSTA ECONÒMICA PRESTACIÓ VARIABLE:
B.1) REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN ELS PERÍODES D’ESTIU I NADAL:

Activitats
Juliol (6 activitats anuals)
Nadal (6 activitats anuals)
Total

Preu base
(pels 2 anys de vigència)
2.700,00
2.700,00
5.400,00

IVA 21%
Total
0
0
0

Preu total amb IVA
(pels 2 anys de vigència)
2.700,00
2.700,00
5.400,00

B.2) REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES SUBJECTES A PREUS UNITARIS:
Hores màximes Preu hora
previstes
unitari
IVA
Activitats complementàries
(pels 2 anys de
(sense 21 %
vigència)
IVA)
Activitats de dinamització
comunitària
100
38
0
Activitats musicals
100
38
0
Activitats didàctiques
100
38
0
Activitats de cuina
100
47
0
Activitats de gimnàstica
100
38
0
Activitats de costura
100
38
0
Activitats de llengües
estrangeres
100
38
0
Totals
700

Preu hora
unitari
(amb IVA)

Preu total amb
IVA
(pels 2 anys de
vigència)

38
38
38
47
38
38

3.800
3.800
3.800
4.700
3.800
3.800

38

3.800
27.500,00

B.3) SERVEI DE CONSERGERIA SUBJECTE A PREUS UNITARIS:

Horari
Diürn
Nocturn
Totals

Hores màximes
previstes (pels 2
anys de vigència)

Preu hora
unitari
(sense IVA)

24
36
60

13,5
17,5

IVA
21 %
0
0

Preu hora
unitari
(amb IVA)
13,5
17,5

Preu total amb
IVA
(pels 2 anys de
vigència)
324
630
954

Atès que de conformitat amb les actes esmentades la puntuació obtinguda pel licitador pels criteris
especificats a l’apartat 12 del quadre de característiques del PCAP, ha estat la següent:
Criteris que depenen d’un judici de valor:
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DOBLEVIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL

Punts

Descripció del servei

12

Proposta, organització i execució d’activitats

10

Organització del personal

5

Pla de Qualitat, sistema de seguiment i avaluació dels serveis i de resolució d’incidències.

4

Protocol de gestió dels treballs de regidoria i de recepció i d’atenció al públic assistents.

3

TOTAL

34

Criteris avaluables de forma automàtica:
Plica

Licitador

1

Doblevia Cooperativa, SCCL

Punts proposta econòmica
60 punts

La puntuació total obtinguda pel licitador és la següent:
Plica Licitador

Punts proposta Punts
proposta Puntuació
tècnica
econòmica
total

1

34 punts

Doblevia Cooperativa, SCCL

60 punts

94 punts

Atès que la Mesa de contractació en data 5 de març de 2019, d’acord amb el que disposa la clàusula 26
del PCAP, proposa elevar a l’òrgan de contractació la següent classificació, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades:

1

Licitador

Punts totals.

Doblevia Cooperativa, SCCL

94 punts

Consta, a la mateixa acta de la Mesa, l’acceptació d’aquesta proposta de classificació, per part de
l’Alcaldia.
Atès que, atenent l’esmentada classificació, la proposta econòmicament més avantatjosa és l’efectuada per
l’empresa Doblevia Cooperativa, SCCL amb CIF B62011812, que presenta per un preu total estimat de
143.854,00 euros, IVA exempt (110.000 euros corresponents a la part fixa i 33.854,00 euros corresponent
a l’import màxim estimat per a la part variable, IVA exempt).
Atès que s’acredita a l’expedient que, d’acord amb el requeriment efectuat, l'empresa Doblevia
Cooperativa, SCCL amb CIF B62011812, ha presentat, la documentació que s’assenyala a la clàusula 27
del Plec de clàusules administratives particulars.
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Atès que s’acredita a l’expedient que l’esmentada empresa ha dipositat la garantia definitiva, taló de càrrec
referència 32019000359 i n. d’operació 320190000536 per import de 7.192,70 euros, equivalent al 5% de
l'import d’adjudicació (sense IVA), d’acord amb el que preveu al respecte la clàusula 27 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars en relació amb l’art. 107 de la LCSP
Vist l’informe emès en data 22 de març d’enguany, per la Tresoreria Municipal, que acredita que l'empresa
DOBLEVIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL, amb CIF F62011812, no té deutes pendents de
pagaments amb l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès pel servei de Contractació i Compres i per Secretaria General en data 3
d’abril de 2019, obrant a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 150 de la LCSP, procedeix l'adjudicació del contracte
al licitador proposat per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot
allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment; Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com pel Plec de Clàusules
Administratives Generals aprovat per aquesta corporació, essent les seves prescripcions, d’acord amb la
seva clàusula quarta, automàticament modificades per les modificacions legislatives posteriors; i demés
disposicions concordants i de legal aplicació.
Vista la documentació de l'expedient, la Junta de Govern Local adopta l'acord següent:
Primer. Adjudicar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data 5 de
març de 2019, el contracte de la «Gestió dels serveis de dinamització de l’equipament municipal Centre
cívic Poblenou de Pineda de Mar», que comporta prestacions directes a favor de la ciutadania, a l’empresa
DOBLEVIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL, amb CIF F62011812, per un preu total estimat de
143.854,00 euros IVA exempt, d’acord amb les condicions contingudes als Plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regulen aquest contracte, en les següents
condicions:
PROPOSTA ECONÒMICA PRESTACIÓ FIXA:
GESTIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS I DE DINAMITZACIÓ PEL DOS ANYS DE VIGÈNCIA INICIAL
Preu base: 110.000 euros, sense IVA
IVA, del 0.%: 0 euros
Preu total del contracte: 110.000 euros, IVA inclòs
PROPOSTA ECONÒMICA PRESTACIÓ VARIABLE:
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A) REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN ELS PERÍODES D’ESTIU I NADAL:

Activitats
Juliol (6 activitats anuals)
Nadal (6 activitats anuals)
Total

Preu base
(pels 2 anys de vigència)
2.700,00
2.700,00
5.400,00

IVA 21%
Total
0
0
0

Preu total amb IVA
(pels 2 anys de vigència)
2.700,00
2.700,00
5.400,00

B) REALITZACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES SUBJECTES A PREUS UNITARIS:

Activitats complementàries

Activitats de dinamització
comunitària
Activitats musicals
Activitats didàctiques
Activitats de cuina
Activitats de gimnàstica
Activitats de costura
Activitats de llengües estrangeres
Totals

Hores màximes
Preu hora IVA
previstes
unitari
21
(pels 2 anys
(sense IVA) %
de vigència)
100
100
100
100
100
100
100
700

38
38
38
47
38
38
38

0
0
0
0
0
0
0

Preu hora
unitari
(amb
IVA)
38
38
38
47
38
38
38

Preu total
amb IVA
(pels 2
anys de
vigència)
3.800
3.800
3.800
4.700
3.800
3.800
3.800
27.500,00

C) SERVEI DE CONSERGERIA SUBJECTE A PREUS UNITARIS:

Horari
Diürn
Nocturn
Totals

Hores màximes
previstes (pels 2
anys de vigència)
24
36
60

Preu hora
unitari
(sense IVA)
13,5
17,5

IVA
21 %
0
0

Preu hora
unitari
(amb IVA)
13,5
17,5

Preu total amb IVA
(pels 2 anys de
vigència)
324
630
954

El termini d’execució és de DOS anys a comptar des del dia 1 del mes següent a la data de formalització
del contracte, amb possibilitat de prorrogar-se per anualitats, any a any, fins un màxim de DOS anys més,
previ acord exprés de la Corporació, sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir els
QUATRE anys.
Segon. Disposar la despesa de 143.854,00 euros IVA exempt, import corresponent a l'adjudicació del
contracte a l’empresa DOBLEVIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS) SCCL, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària de despesa PC 924 22799 dels corresponents pressupostos municipals, amb el següent
desglossament:
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Període

Núm «D»

Import (IVA exempt)

Maig – desembre 2019

Referència 22019000203
Apunt previ 920190000401

47.951,33 euros

Gener – desembre 2020

Apunt previ 920199000019

71.927,00 euros

Gener – febrer 2021

11.987,84 euros

Autoritzar i disposar la despesa de 11.987,83 euros IVA exempt, import corresponent als mesos de març abril de 2021, amb càrrec a la AD número d’apunt previ 920199000020.
I anul·lar els diferencials decreixents de les autoritzacions "A" referència 22019000203 apunt previ
920190000402 per un import de 25.331,77 euros i A\ apunt previ 920199000021 per un import de
18.681,50 euros.
Sotmetent l'execució del contracte a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient als
pressuposts corresponents.

(El número de referència del document «D» s’haurà de fer constar a la factura).
Tercer. Requerir l'adjudicatari perquè, d’acord amb el que disposa l’art. 156 del TRLCSP, atès que el
contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, formalitzi el contracte en termini no
superior a cinc dies a comptar des del següent a aquell en què finalitzi el termini de quinze dies hàbils des
de que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, sense que s'hagi interposat recurs
que comporti la suspensió de la formalització del contracte. De la mateixa manera quan l'òrgan competent
per resoldre el recurs hagués aixecat la suspensió.
Quart. Notificar aquest acord als empresaris que han concorregut a aquest procediment de licitació i
procedir a la publicació de l’adjudicació i de la formalització del contracte de conformitat amb el que
disposen els articles 151 i 154 de l’esmentat TRLCSP.
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