Fets
1. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019 es va aprovar
l’expedient de contractació de serveis a la piscina municipal de Constantí mitjançant
procediment obert tramitació urgent.
2. En data 29 de març de 2019 es va publicar en el perfil de contractant de
l'Ajuntament l’anunci de licitació per un termini de 8 dies naturals.

5. Dins del termini atorgat l’empresa Blue Alfa Safety, SL va presentar la documentació
del lot 1 requerida i la mesa de contractació en data 24/04/19 va acceptar la
proposta de l’enginyer municipal de rebutjar-la de la classificació per considerar que
no estava suficientment justificada, raonada i detallada, i va proposar l’adjudicació
del lot 1 a l’empresa Ezeserveis 2021, SL per ser la millor oferta.
6. La mercantil Ezeserveis 2021 SL, va presentar la documentació sol·licitada del lot 2, i
un cop valorades les propostes, la mesa de contractació va considerar que cap de les
mateixes era anormalment baixa, va classificar, per ordre decreixent les proposicions
presentades i va proposar l'adjudicació a favor de Meta Gestión Tarraco, SL que va
obtenir la major puntuació.
7. Per Decret d'Alcaldia núm. 338/2019 es va requerir a l’empresa Ezeserveis 2021, SL
que constitueixi la garantia definitiva del lot 1 i a l’ empresa Meta Gestión Tarraco, SL
que constitueixi la garantia definitiva del lot 2.
8. Les citades mercantils han constituït les garanties requerides correctament.
9. Mitjançant el RELI s’acredita la personalitat jurídica i representació de les dues
empreses, la solvència econòmica financera i tècnica professional, i que estan al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
10. Per part de la Intervenció s'ha procedit a la preceptiva fiscalització prèvia.
Fonaments de dret
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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4. El 9 d’abril de 2019, un cop valorades les propostes presentades pels licitadors del
lot 1, la mesa proposa requerir a Blue Alfa Safety, SL que presenta oferta
anormalment baixa la justificació de la seva oferta, i requerir a la mercantil
Ezeserveis 2021, SL perquè completi la documentació inherent al lot 2 amb l’objecte
de poder procedir a la corresponent valoració.

Número: 2019-0351 Fecha: 03/05/2019

3. La Mesa de contractació es va constituir el 8 d’abril de 2019 i va acordar admetre als
següents licitadors:
1. Meta Gestión Tarraco, SL.
2. Blue Alfa Safety, SL
3. Ezeserveis 2021, SL
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DECRET D’ADJUDICACIÓ DE L’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS A LA
PISCINA MUNICIPAL DE CONSTANTÍ (EXP. NÚM. 3531/2018)

Part dispositiva
Primer. Fer ús de la possibilitat d'avocació de les competències en matèria de contractació
delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d’Alcaldia núm. 248/2015 de 30
de juny de 2015 en el coneixement d'aquest assumpte, en virtut de l'article 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tenint en compte la necessitat de
tramitar amb celeritat aquest procediment per la posada en marxa de la piscina municipal.
Segon. Excloure a la mercantil Blue Alfa Safety, S.L del lot 1 per considerar que l'oferta
anormalment baixa no està suficientment justificada, raonada i detallada i adjudicar el lot 1
de serveis de posada en marxa i manteniment dels vasos de la piscina de l’Ajuntament de
Constantí a l’empresa Ezeserveis 2021, SL, amb CIF núm. B55686877 per un preu de
15.125€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 12.500€, pressupost net, i 2.625€, i
adjudicar el lot 2 de serveis de recepció, neteja, socorrisme i activitats aquàtiques a l’
empresa Meta Gestión Tarraco, SL amb CIF núm. B43849637 per un preu de 20.993,5€ amb
el desglossament següent: 17.350€, pressupost net, i 3.643,5€, en concepte d’Impost sobre
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, tots dos amb una durada inicial del contracte d’un any.
Quart. Requerir a les dues empreses adjudicatàries perquè procedeixen a formalitzar els
corresponents contractes administratius un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors.
Sisè. Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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-

Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP.
Vuitè.- Contra aquesta resolució es podrà interposar potestativament el recurs especial en
matèria de contractació a què fa referència l’article 44 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà a la notificació.
En cas que no s’opti por aquesta via, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona de conformitat amb la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
L’Alcalde
En Constantí, a la data de signatura electrònica
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Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.
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 (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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-

