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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 13505/2018

Document: 106222/2019

Acta interna de la Mesa de contractació per a la qualificació de la documentació
administrativa i resolució de qüestions prèvies a formular la proposta d’adjudicació
Expedient de contractació: 16/2018
Procediment: Obert simplificat
Contracte: Serveis de realització del programa d'orientació acadèmica i professional (POAP)
als centres educatius de secundària
Àmbit de gestió: Educació
Data: 05 de juliol de 2019
Lloc: Sala de Plena de l’Ajuntament de Sant Cugat
Mesa de contractació
Presidència
Pere Soler i Artalejo, tinent d’alcalde de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat,
Seguretat i Transport
Vocals
Rosa Pitarch Ribas, cap del Servei d'Educació
Teresa Paüls Florejacs, tècnica d'Educació
Antoni Calpe Jordà, interventor
Rosa Castellà Mata, secretària general
Secretària
Carme Cuadrado Teruel, tècnica de Contractació

Qualificació de la documentació administrativa presentada
La secretària de la Mesa posa a disposició dels membres de la Mesa de contractació l’expedient
on consta la documentació administrativa presentada per l’empresa requerida, per a la seva
anàlisi i qualificació i, en base a aquests, emetre una proposta d’adjudicació.
Després d’examinar els documents aportats per l’empresa ACTUA SCCL, que va presentar la
millor oferta d’acord amb el requeriment efectuat, al qual s’adjuntava la relació de documents
administratius a presentar, s’ha constatat que l’empresa ha aportat tots els documents requerits a
la relació esmentada, els quals són vàlids i acrediten amb suficiència el compliment dels requisits
de capacitat i de solvència econòmica-financera i tècnica o professional per a contractar amb
l’Ajuntament, així com els restants exigits al plec de clàusules administratives particulars, amb
referència a la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
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Consta també acreditada la constitució de la garantia definitiva per import de 850,00 € (lot1) i
50,00 € (lot 2) davant de la Tresoreria municipal, segons carta de pagament corresponent.
En conseqüència, ha quedat acreditat que l’empresa referenciada compleix els requisits d’ordre
administratiu legalment preceptius per a ésser adjudicatària del contracte i la Mesa acorda per
assentiment elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació.
Qüestions prèvies. Consideracions jurídiques.
a) En data 22 de maig de 2019, DEP INSTITUT SL va presentar un escrit d’al·legacions, en
resposta a la seva exclusió del procediment per haver presentat una oferta econòmica que
excedia del preu unitari màxim en ambdós lots, en el que argumentava que la seva oferta era
per un import unitari per l’anualitat i que l’oferta presentada no impedia conèixer amb exactitud
quina era la seva oferta per preu unitari (adjuntava una taula de càlcul amb els preus
desglossats).
La Mesa, després d’analitzar el plec administratiu, on s’estableix “el preu unitari màxim del
servei en ambdós lots és de 144.64 €/h (IVA no inclòs). El licitador presentarà oferta pel preu
unitari màxim establert, d’acord amb el model de proposició de l’Annex 4”, i després d’analitzar
la proposició econòmica de l’empresa, segons l’Annex 4, on indica un import, sense explicitar
que sigui una oferta per anualitat, conclou que s’ha d’entendre que l’import consignat és € /
hora i per tant l’exclusió és procedent de conformitat amb el tenor literal de l’art. 84 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
b) D’altra banda, en data 24 de maig de 2019, l’empresa ARGELAGA Serveis Ambientals, SL
va fer arribar un missatge a la bústia de Contractació per a plantejar una consulta referent a
una licitació d’objecte anàleg, segons la qual aquest tipus de serveis no podien estar
exempts de l’aplicació de l’IVA atès que aquesta exempció per raó de subjecte només es
pot concretar un cop es coneix quina serà l’empresa adjudicatària.
Reunida la Mesa, es realitzen una sèrie de consideracions:
L’objecte del contracte estaria inclòs a la tipologia establerta en l’article 20 de la Llei
37/1992, de l’impost sobre el valor afegit (LIVA) de prestació de serveis relacionats amb
l’ensenyament escolar.
Aquest mateix article estableix que està exempt de l’impost el servei d’ensenyament escolar
sempre que aquest es desenvolupi per part d’entitats de dret públic o entitats privades
autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats, així com també s’eximeix de la meritació
d’aquest impost la prestació de serveis relacionats amb l’ensenyament escolar sempre que
aquests serveis, que podrien considerar-se annexos o complementaris de l’ensenyament
escolar, es prestin amb mitjans propis o aliens per les mateixes empreses docents o
educatives que realitzen l’ensenyament escolar.
En conseqüència, en primer lloc, per a que estigui exempt de l’IVA, la realització de
l’ensenyament escolar ha de ser prestada per una entitat de dret públic o una entitat privada
autoritzada, per tant, cal conèixer amb exactitud si tots els centres escolars a qui s’adreçaria
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el servei a contractar corresponen a entitats de dret públic o a entitats privades autoritzades.
En cas contrari, no seria un servei exempt en la seva totalitat.
En segon lloc, la prestació del servei objecte del contracte, relacionat amb l’ensenyament
escolar, només estaria exempt si bé per mitjans propis o bé per mitjans aliens es presta per
les mateixes empreses que realitzen l’ensenyament escolar. En el segon paràgraf, l’article
no esmenta entitats de dret públic, sinó únicament “les mateixes empreses educatives o
docents que presten els serveis”.
D’acord amb les consideracions exposades, es considera dificultós tenir el contracte per
exempt d’IVA inicialment, ja que aquesta exempció implicaria tenir clars ab initio aquests
dos requisits: que tots els centres escolars a qui va adreçat el pla siguin gestionats per
entitats de dret públic o entitats autoritzades i, si aquesta condició es compleix, que els
serveis objecte del contracte siguin prestats pròpiament o amb mitjans aliens, per aquestes
mateixes entitats.
Per aquestes raons, la Mesa acorda respondre a l’empresa, en el sentit que s’ha expressat
a les anteriors consideracions, per fer-li saber que es rectifica el defecte posat de manifest i
es té en compte l’IVA a part en aquesta licitació.

Proposta de resolució
En data 18 de desembre de 2018, per resolució de la Presidència del Patronat Municipal
d’Educació núm. 301/2018, es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació per
procediment obert del contracte de serveis de realització del programa d'orientació acadèmica i
professional (POAP) als centres educatius de secundària, per un import de 18.000,00 € (exempt
d’IVA), corresponent a un any de contracte.
En data 5 de febrer de 2019, es va publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
El procediment s’ha regit pels tràmits establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
Vista la proposta de la Mesa de Contractació de data 20 de març de 2019, de valoració de les
ofertes presentades als dos lots, per l’única empresa subsistent en el procediment licitatori, en
haver estat exclosa l’oferta de l’empresa DEP INSTITUT, SL pels motius que consten en la
corresponent acta, amb aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte establerts al Plec de
clàusules administratives particulars, de conformitat amb l’article 150, apartats 1 i 2, de la LCSP.
En data 6 de maig de 2019 es va notificar el decret de requeriment documental a la licitadora
que va presentar la millor oferta, de conformitat amb l’article 150.2 LCSP.
En aquest acte, la Mesa de contractació constata la validesa i adequació al plec de clàusules
administratives particulars dels documents administratius presentats per l’empresa requerida,
que queden incorporats a l’expedient.
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Proposta d’acords
Primer. Acceptar les consideracions jurídiques realitzades per la Mesa de contractació, en sessió
de 29 de maig de 2019, com a motivació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 88.6 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon. Desestimar el recurs de reposició presentat per DEP INSTITUT, SL en data 22 de maig
de 2019.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, de conformitat amb el que
estableixen els arts. 40 a 44 de la Llei 39/2015.
Quart. Adjudicar a l’empresa ACTUA SCCL, amb NIF F61826053, el contracte referenciat pel
preu unitari de 110,00 € (exempt d’IVA), per a cada un dels dos lots, amb una durada d’un any,
amb subjecció a l’oferta presentada, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació, de conformitat amb el que estableix l’article 150
LCSP.
Cinquè. Aplicar la despesa per import de 6.000 € (exempt d’IVA), amb càrrec a l’aplicació
081.3250.2260918, del pressupost del Patronat Municipal d’Educació vigent.
Sisè. Autoritzar i disposar el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb
consignació pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter
pluriennal generada pel contracte, d’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i
subordinar l’eficàcia del contracte per a les anualitats successives corresponents a l’aprovació
definitiva en cada exercici del pressupost municipal general, de conformitat amb l’article 39.2
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Setè. Indicar a l’adjudicatària que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa l’art. 153 de la LCSP, en relació amb
els art. 3 i 4 de la Llei bàsica estatal núm. 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Vuitè. Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a les restants licitadores, de
conformitat amb l’article 151 de la LCSP i donar-ne trasllat a l’àmbit gestor, a la Unitat de
Prevenció de Riscos Laborals, a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, als efectes escaients.
I, perquè quedi constància de l’anàlisi i qualificació de la documentació portada a terme i dels
acords adoptats per la Mesa, com a secretària redacto aquesta acta, de la quan en dono fe i
sotmeto a la signatura dels tots els membres.
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Signat digitalment per:
La Tinència d'Alcaldia de Presidència,
Hisenda, Serveis urbans. Mobilitat i
Seguretat
Pere Soler Artalejo
16-07-2019 17:34

Signat digitalment per:
Tècnica de la Secció de Contractació
Carme Cuadrado
17-07-2019 09:15
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