SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria polítiques per als drets socials.
Departament: Benestar social.
Exp. SER_OBEA_2020_0007 lot 1
MS/eo
DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Segons Decret-Alcalde de data 19 de juny de 2020, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació
dels Serveis per a la borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments d’allotjament de la
campanya de la fruita 2020, tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat de
tramitació abreujada amb diversos criteris d’adjudicació, per un preu màxim hora: 19,70€ (IVA
exclòs)/persona, amb un pressupost de 31.638,20€ + 6.644,02€ d’IVA (Total: 38.282,22€), per
un període de l’1/08/2020 a 13/09/2020, amb la següent distribució per lots:
NÚMERO
LOT

DESCRIPCIÓ

IMPORT
SENSE IVA

1

Servei vigilància en equipament
sanitari en un establiment hoteler

10.618,30 €

2.229,84 €

12.848,14 €

2

Servei vigilància en equipament
Pavelló Fira 3.

21.019,90 €

4.414,18 €

25.434,08 €

IVA (21%)

IMPORT
INCLÒS

IVA

Vist l’informe d’obertura de data 23 de juliol de 2020 de l’única plica presentada per l’empresa,
ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SL amb CIF B64345150 a la licitació del contracte
de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments d’allotjament de la campanya de la
fruita 2020, Lot 1 Servei vigilància en equipament sanitari en un establiment hoteler.
Vist l’informe de la Cap de Servei de Programes Sectorials de data 27 de juliol de 2020, en el
qual es proposa adjudicar el contracte de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments
d’allotjament de la campanya de la fruita 2020, Lot 1 Servei vigilància en equipament sanitari en
un establiment hoteler, a l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SL, amb CIF
B64345150, per preu unitari de 19,40€ /hora + 4,07€ € d’IVA al 21% (Total: 23,47€,) i per un
import màxim de 10.618,30€ + 2.229,84€ d’IVA (Total: 12.848,14€), pel període de 1 agost a 13
de setembre de 2020, d’acord amb la seva oferta econòmica.
Vist que d’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic, l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL, amb CIF
B64345150, va autoritzar per escrit a l’Ajuntament de Lleida a consultar el certificat d’estar al
corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
i del certificat del compliment d’obligacions tributàries. Fetes les consultes en data 28 de juliol de
2020:
 Certificat de compliment d’obligacions tributàries té caràcter positiu.
 Certificat de compliment amb les obligacions davant de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, té caràcter negatiu.
Vista la Disposició (D) de la despesa, a nom de l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y
VIGILANCIA,SL, amb CIF B64345150, per import de 12.848,14 €, a càrrec de la partida
07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
Considerant l'art. 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució primera.C.1)
del Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent ús d’allò que estableix la resolució Primera C) del Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019,
en el dia d’avui
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe de la cap de Servei de Programes Sectorials de data 27 de juliol de 2020,
en el qual es proposa adjudicar el contracte de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels
equipaments d’allotjament de la campanya de la fruita 2020, Lot 1 Servei vigilància en
equipament sanitari en un establiment hoteler, a l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y
VIGILANCIA,SL, amb CIF B64345150, per preu unitari de 19,40€ /hora + 4,07€ d’IVA al 21%
(Total 23,47€,) i per un import màxim de 10.618,30€ + 2.229,84€ d’IVA (Total: 12.848,14€), pel
període de 1 agost a 13 de setembre de 2020, d’acord amb la seva oferta econòmica.
2n.- Adjudicar el contracte de borsa d’hores de vigilància i seguretat dels equipaments
d’allotjament de la campanya de la fruita 2020, Lot 1 Servei vigilància en equipament sanitari en
un establiment hoteler, a l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL, amb CIF
B64345150, per preu unitari de 19,40 € /hora + 4,07€ € d’IVA al 21% (Total 23,47 €,) i per un
import màxim de 10.618,30€ + 2.229,84€ d’IVA (Total: 12.848,14€), pel període de 1 agost a 13
de setembre de 2020., amb l’advertiment, a l’empresa, que els pagaments de les factures
corresponents al contracte, únicament s’abonaran si es compleixen totes els condicions
especials d’execució recollides en l’apartat M del PCAP, d’acord amb l’establert en la clàusula
Vint-i-cinquena del PCAP.
3r.- Al mateix temps, requerir a l‘empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA,SL,
amb CIF B64345150, per a que presenti en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació d’aquesta adjudicació, presenti la següent documentació, al
Registre General de l’Ajuntament de Lleida mitjançant tramesa electrònica disponible a:
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=51&IdTramit=1784
tot de conformitat amb la clàusula 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars:
1.
Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena:
-Escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil.
-NIF de l’empresa.
2.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i
una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment
o compulsada per l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre
Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies
d’escriptures d’apoderament.
3.
La documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre
a adscriure al contracte, només en cas d’exigència de compromís d’adscripció, i si,
s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.
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4.
Documentació que acrediti el compliment de les condicions especials
d’execució indicades en l’apartat M del PCAP i, concretament: Declaració responsable
en relació al punts 1, 2, 3 i 4:
5.

Assegurança adjudicatari:

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de tenir subscrita una Pòlissa de
Responsabilitat Civil pels danys materials i/o corporals i les seves conseqüències,
causats a tercers, amb un límit per sinistre i any no inferior a 1.200.000,00 €, que inclogui:
RC Explotació
RC Patronal, amb límit per víctima no inferior a 300.000 €.
En cas que els guardes portin armes de foc, RC derivada de l’ús d’armes de foc.
Que inclogui a l’Ajuntament de Lleida com a assegurat addicional, sense perdre la seva
condició de tercer front l’adjudicatari.
Caldrà acreditar estar en possessió d’aquesta assegurança mitjançant la presentació de
la fotocòpia de la pòlissa i del darrer justificant del pagament de la mateixa, abans de la
formalització del contracte
4t.- Disposar (D) la despesa, a nom de l’empresa ON EN MARCHA SEGURIDAD Y
VIGILANCIA,SL, amb CIF B64345150, per import de 12.848,14€, a càrrec de la partida
07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020, corresponent a l’import del servei de 1
agost a 13 de setembre de 2020.
5è.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient. Es fa constar
que, d’acord amb l’art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
l’acceptació de la notificació d’aquest acord substitueix la signatura del contracte.
LA TINENT D’ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
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