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DANIEL TAMBO CALVO, secretari de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 04 de juny
de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"13.- Rectificació de la licitació del servei de seguretat amb personal amb
categoria de vigilants i d'auxiliars de control i suport, amb motiu de la
celebració de la Fira Avícola de la Raça Prat, 2 lots (exp. 7276/18).
Vist l’expedient número 7276/2018, relatiu al servei de seguretat amb personal amb
categoria de vigilant i d’auxiliars de control i suport, amb motiu de la celebració de la Fira
Avícola de la Raça Prat. 2 lots.
Atès que a la Junta de Govern Local de 16 d’abril de 2018, es van aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen
l'esmentada contractació.
Atès que tota la informació relativa a la licitació es va publicar en el Perfil del Contractant
el 18 d’abril de 2018, i l’últim dia de presentació d’ofertes es va fixar el 3 de maig de
2018.
Havent-se detectat possibles irregularitats en els documents rectors de la Licitació, i en
concret, en relació a l’atribució de tasques dels controladors d’accés que podrien resultar
incompatibles dins del marc legal del sector, i vist l’informe emès pel tècnic mitjà i
responsable de l’Àmbit Activitat Econòmica, amb data 27 d’abril de 2018, es proposa la
necessitat de modificar les condicions i característiques de la prestació del servei per tal
d’assegurar el compliment de la normativa corresponent en cada tipus de servei en els
dos lots amb totes les garanties possibles.
Atès l’establert per l'art. 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, respecte de la rectificació d’errors
materials, de fet o aritmètiques que hi hagin en els seus actes
Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09
de juliol de 2015, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Rectificar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
relatius al servei de seguretat amb personal amb categoria de vigilant i d’auxiliars de
control i suport, amb motiu de la celebració de la Fira Avícola de la Raça Prat. 2 lots, en
el següent sentit:
Pel que fa al plec administratiu:
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Canvis en el redactat de la clàusula II.1 de Sistema de determinació del preu i
pressupost màxim en el següent sentit:

L’import màxim anual a efectes de licitació serà de 34.400€, IVA exclòs ( 41.624€,
21% d’IVA inclòs, el qual es desglossa en ambdós lots de la següent manera:
Lot 1: Contractació de controladors d’accessos i suport a l’activitat de la Fira Avícola
del Prat de 2018-2019. El pressupost màxim d’aquest lot és de 2.900,00 €/any sense
IVA (3.509,00 €/any amb IVA inclòs).
Lot 2: Contractació de vigilants de seguretat de la Fira Avícola 2018-2019. El
pressupost màxim d’aquest lot és de 31.500,00 €/any sense IVA (38.115,00 €/any
amb IVA inclòs)


La clàusula II.2 de Valor estimat del contracte resta modificada econòmicament
pels nous valors de licitació dels dos lots, amb les següents quantitats totals de
valor estimat del contracte:
Per al lot 1: 13.920€ en lloc de 108.000€ que hi figurava inicialment.
Per al lot 2: 151.200€ en lloc de 36.000€ que hi figurava inicialment.
Nou total: 165.120€ en lloc de 144.000€ anteriors.



La clàusula IV.5 de Criteris bàsics de selecció resta rectificada en els criteris
avaluables de forma automàtica pel que fa a la puntuació assignada per a cada
lot, passant de 100 a 75 per lot, i incorpora criteris de judici de valor inicialment
no contemplats.

Pel que fa al plec tècnic:





La clàusula 2 de quantificació del servei incorpora una nova distribució d’hores de
servei ( laborable/nit, festiu/dia i festiu/nit) per a cada lot davant de la nostra
distribució econòmica i funcional realitzada en cada servei.
Les clàusules que contenen les funcions dels controladors d’accés i de personal
vigilant de seguretat amplien els seus continguts inicials.
La clàusula 3.1 de característiques tècniques del servei i la 8 de descripció de les
tasques incorporen noves condicions.
Per últim, la clàusula 3.2.de qualificació tècnica es suprimeix en la seva totalitat.

Segon.- Publicar en el Perfil del contractant les esmentades rectificacions i establir un
nou termini de presentació de proposicions per part dels licitadors.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al departament de Promoció Econòmica i Prevenció de
Riscos Laborals. "
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament
per:
La tinenta d'alcalde de
l'Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i
Ocupació
Marta Mayordomo
Descalzo
05/06/2018 14:33

En dono fe
F_FIRMA_7

Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
05/06/2018 10:40
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