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Número de Referència: DX634V3SHSAC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
CONSERGERIA DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DE MANRESA,
RESERVAT A LES ORGANITZACIONS PREVISTES A LA DA 4A DE LA
LCSP.
En data 24 de setembre de 2020, a les 13.00 hores, es reuneixen els membres
de la Mesa de contractació del servei de vigilància i consergeria dels camps
de futbol municipals de Manresa, reservat a les organitzacions previstes a
la DA 4a de la LCSP.
. President:

Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda

. Secretària:

Lourdes Castells Castany

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis González Leal, secretari general.
Sílvia Saura Villar, cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports
Santi Perramon Piña, coordinador d’instal·lacions esportives
Vocal absent. Antoni Massegú Calveras, regidor d’Esports

En data 10 de setembre de 2020, la Mesa de contractació va procedir a
l’obertura del sobre únic de l’única proposició presentada, subscrita per:
1. FUNDACIÓ AMPANS

(G-08.444.671)

I fruit de la comprovació de la proposta econòmica formulada, es verificà que
l’oferta presentada per la FUNDACIÓ AMPANS, incloïa un percentatge de
baixa del 31,77%.
EMPRESA

Oferta
Econòmica

Contingències

FUNDACIÓ AMPANS

55.458,36 €

Mateix Dia

Equip tècnic
Percentatge
100%

Pressupost de licitació: 81.280,82€ IVA no inclòs, 98.349,80€ IVA inclòs.

A la vista de la clàusula 20a del PCA, que literalment preveia que les ofertes
econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment baixes o
desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de les quals no sigui més
de 10 punts superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de les diferents
ofertes. I en el supòsit que hi hagi una sola oferta, el llindar de la temeritat es fixa, en
un percentatge superior al 10% del preu de licitació’.
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I en aquest cas, l’oferta de FUNDACIÓ AMPANS (G08444671) amb un
percentatge de baixa del 31,77% se situa més enllà dels 10 punts percentuals
respecte del preu de licitació.
De conformitat amb l’article 149 de la LCSP, havent identificat una oferta
incursa en presumpció d’anormalitat, es requerí al licitador en qüestió per tal
que justifiqués i desglossés raonable i detalladament la viabilitat econòmica de
la seva proposta.
I la FUNDACIÓ AMPANS donà compliment al requeriment, aportant la
justificació pertinent.
El Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha emès un informe en què conclou
que la proposta és viable econòmicament i ha de ser tinguda en compte en el
procediment de licitació que se segueix a l’expedient CON.LIA2020000031, ‘en
la mesura que la baixa fins a 12,19 €/hora de salari brut sobre els 18 €
bruts/hora del pressupost de licitació, encaixen, per ser superiors, en les taules
de retribució del conveni col·lectiu de treball de centres especials de treballUSAP, del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya, al qual està subscrita la FUNDACIÓ AMPANS’; sense perjudici que,
com disposa l’article 149.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, l’òrgan de contractació estableixi els mecanismes adequats
pel seguiment de l’execució del contracte, per tal de garantir-ne l’execució
sense una disminució en la qualitat del servei.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa d’avui, els assumptes a tractar es
detallen a continuació:
1. Ratificació de la qualificació – valoració de la documentació
presentada per l’oferta; i de l’informe emès pel Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, relatiu a la viabilitat de l’oferta
presentada amb un valor anormalment baix.
A la vista de la proposta subscrita pel licitador, que consta en el
quadre anterior, i de l’informe emès per la cap de Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, acreditant la viabilitat de la
proposta econòmica subscrita per la FUNDACIÓ AMPANS, la Mesa
acorda ratificar l’informe en qüestió, i admetre la proposició
presumptament anormal, subscrita per la FUNDACIÓ AMPANS.
2. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el
sobre número 1, de la puntuació final i de la proposta
d’adjudicació del contracte, sens perjudici de l’existència
d’altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de l’empresa licitadora.
A la vista dels antecedents, la Mesa aprova la puntuació de cadascun
dels criteris del sobre únic de la proposició presentada i admesa a la
present licitació, així com la puntuació final, amb el resultat que es
transcriu en el quadre adjunt.
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Empresa
Fundació Ampans

Oferta

Punts

Contingències

Punts

Equip tècnic

Punts

Total punts

55.458,36 €

10

Mateix dia

10

Percentatge
100%

5

25

Pressupost de licitació: 81.280,82€ IVA no inclòs, 98.349,80€ IVA inclòs.

Un cop aprovada la puntuació final obtinguda per la proposició, la
Mesa proposa a l’òrgan de contractació:


adjudicar el contracte consistent en el servei de vigilància i
consergeria dels camps de futbol municipals de Manresa,
reservat a les organitzacions previstes a la DA 4a de la LCSP,
a favor de la proposició presentada per la FUNDACIÓ AMPANS,
per un import de 55.458,36 € euros, IVA no inclòs, pel període
comprès entre el dia 3 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre de
2021.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13:10 hores de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual,
com a secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 24/09/2020
13:32:13
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 24/09/2020
14:01:24
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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