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CONLIA2021000040

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 25 de novembre de 2021, a les 13:40 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 Disposició Addicional 4a de la LCSP.
. President:

Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda

. Secretària:

Lourdes Castells Castany

. Vocals:

José Luis González Leal, secretari general.
M. Zulema Pascual Anitua, Cap de Secció de Fiscalització i
Control, en substitució de Mariona Ribera Esparbé, interventora
municipal.
Sílvia Saura Villar, Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i
Esports.
Esteve Albàs Caminal, Cap de Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions.

. Absent: Antoni Massegú Calveras, Regidor delegat d’Esports.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa d’avui, els assumptes a tractar es
detallen a continuació:
1. Obertura del sobre (únic) de cada una de les proposicions presentades
mitjançant la Plataforma Vortal.
Mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura de l’única
proposició rebuda, i que correspon a la:


FUNDACIÓ AMPANS

Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic, s’admet la
proposició subscrita per la FUNDACIÓ AMPANS (G-08.444.671).
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I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
A. El representant del licitador DECLARA RESPONSABLEMENT que:


Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes a la LCSP.



Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.



Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet
a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
necessaris per al compliment del contracte.



Que compleix les condicions de la licitació amb caràcter reservat, que
estableix la clàusula 11a del PCA.



Que no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.



Que l’empresa que representa, filials o interposades, no realitza operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o,
en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda pública.

B. El licitador PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta
contractació (comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la
resolució del procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del
contracte i tots aquells vinculats amb l’execució, el correu electrònic
següent:
Fundació Ampans

ampans@ampans.cat

638202806

C. El licitador FORMULA la proposta econòmica i tècnica que es detalla a
continuació:
FUNDACIÓ AMPANS
Oferta econòmica
Contingències
Composició de l'equip tècnic

80.247,04€
Reposició immediata
Formació dels conserges en 100%
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2. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta presentada, de la
puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a l’existència d’elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
A la vista de l’única oferta presentada, i d’acord amb la clàusula 20a del
PCA, a la proposta subscrita per la FUNDACIÓ AMPANS li correspon la
següent puntuació:
FUNDACIÓ AMPANS
PROPOSTA

PUNTUACIÓ

80.247,04€

10

Contingències

Reposició immediata

10

Composició de l'equip tècnic

Formació dels
conserges en 100%

5

Oferta econòmica

PUNTUACIÓ TOTAL

25

Pressupost de licitació: 83.889,11€ IVA no inclòs, 101.505,83€ IVA inclòs.

Així, a la vista del resultat, la Mesa de contractació proposa l’adjudicació
del contracte del servei de vigilància i consergeria dels camps de futbol
municipals de Manresa, reservat a les organitzacions previstes a la
Disposició Addicional 4a de la LCSP, a favor de la proposició presentada
per la FUNDACIÓ AMPANS, per un import de 80.247,04€ IVA no inclòs,
pel període comprès entre el dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de
desembre de 2023.
El president dona per finalitzat l’acte, a les 13:50 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: 30/11/2021
12:11:32
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 01/12/2021
9:48:58
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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