SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de les Persones, comunitat i agenda 2030
Departament: Benestar Social
Exp. SER_ADD_2020_0009 lot 2
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
En data 23 de juliol de 2020 la Cap de Servei de Programes Sectorials va emetre
informe en relació a la contractació del Servei borsa hores de vigilància i seguretat als
recursos d’allotjament espai emergència sanitària en establiment hoteler de la ciutat de
Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits) - campanya temporers 2020, de l’1
d’agost al 13 de setembre de 2020, remetent el Plec de prescripcions administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeix l’esmentada contractació,
amb tramitació d’emergència d’acord amb l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, publicant-se en el Perfil del contractant per
un període de 3 dies hàbils, preu màxim hora: 19,70€ (IVA exclòs), amb un pressupost
màxim de 22.536,80 € + 4.732,73 € (iva 21%) = 27.269,53 €, amb el següent
desglossament en lots:
LOT1-ESPAI SANITARI MATINS
LOT2- PAVELLÓ 4 FIRA NITS
TOTAL

BASE
10.401,60
12.135,20
22.536,80

IVA 21%
2.184,34
2.548,39
4.732,73

TOTAL
12.585,94
14.683,59
27.269,53

En data 24 de juliol de 2020 es va publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Lleida, l’anunci de licitació del referit servei, finalitzant el termini de presentació
d’ofertes a les 13 hores del dia 28 de juliol de 2020.
Una vegada exhaurit el termini de presentació d’ofertes, segons certificació de la
plataforma de serveis de contractació pública, es va presentar, en el LOT 2- Pavelló 4
fira nits, les empreses: PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL. i PHOENIX
VIGILANCIA Y SEGURIDAD, SA
Vistes les ofertes presentades i la puntuació atorgada, d’acord amb l’informe de la Cap
de Servei de Programes Sectorials, de data 29 de juliol de 2020

en el qual proposa adjudicar a l’empresa PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL
amb CIF núm. B-25731142, la contractació del LOT 2- pavelló 4 fira nits - campanya
temporers 2020 del contracte del Servei borsa hores de vigilància i seguretat als
recursos d’allotjament espai emergència sanitària en establiment hoteler de la ciutat de
Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits) per preu unitari de 18,20 € /hora +
3,82€ € d’IVA al 21% (Total 22,02 €), i per un import màxim de 12.135,20€ + 2.548,39€
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d’IVA (Total 14.683,59€) pel període de 1 agost a 13 de setembre de 2020, d’acord
amb l’oferta presentada.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de PROTECCION
INTEGRAL LLEIDATANA, SL amb CIF núm. B-25731142, per un import de 14.683,59€
a càrrec de la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
D’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL amb CIF
núm. B-25731142, va autoritzar, per escrit, l’Ajuntament de Lleida, a consultar els
certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AT) i d’estar al corrent del pagament de cotitzacions i
quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Realitzada la
consulta en data 29 de juliol de 2020, aquests tenen caràcter positiu.
Tota vegada que l’import d’aquest contracte és inferior a 15.000,00 €, considerat per
tant com a contracte menor.
Considerant allò que estableix l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, relatiu a la tramitació d’emergència dels contractes.
Considerant allò que estableix l’art. 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
Considerant allò que estableix la resolució Primera apartat C.1) del Decret-Alcalde de
data 28 de juny de 2019.
Fent us de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació,
feta pel MI Sr. Alcalde segons 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 Sectorial, de data 23 de juliol
de 2020, el Plec de prescripcions administratives particulars i el Plec de prescripcions
Tècniques que regeixen la contractació, via tramitació d’emergència d’acord amb l’art.
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb
publicació al perfil del contractant per un període de 3 dies hàbils, del Servei borsa
hores de vigilància i seguretat als recursos d’allotjament espai emergència sanitària en
establiment hoteler de la ciutat de Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits) campanya temporers 2020, de l’1 d’agost al 13 de setembre de 2020, per un preu
màxim hora: 19,70€ (IVA exclòs), amb un pressupost màxim de 22.536,80 € +
4.732,73 € (iva 21%) = 27.269,53 €, amb el següent desglossament en lots:
LOT1-ESPAI SANITARI MATINS

BASE
10.401,60

IVA 21%
2.184,34

TOTAL
12.585,94

Servei de Contractació
 Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA  973700307 - Fax 973700473 -  contractacio@paeria.cat

SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de les Persones, comunitat i agenda 2030
Departament: Benestar Social
Exp. SER_ADD_2020_0009 lot 2
MS/eo
LOT2- PAVELLÓ 4 FIRA NITS
TOTAL

12.135,20
22.536,80

2.548,39
4.732,73

14.683,59
27.269,53

2n.- D’acord l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del Servei borsa hores
de vigilància i seguretat als recursos d’allotjament espai emergència sanitària en
establiment hoteler de la ciutat de Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits),
amb un pressupost màxim de 22.536,80 € + 4.732,73 € (iva 21%) = 27.269,53 €.
3r.- Aprovar l’informe de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 29 de juliol
de 2020, en el qual proposa adjudicar a l’empresa PROTECCION INTEGRAL
LLEIDATANA, SL amb CIF núm. B-25731142, la contractació del LOT 2- pavelló 4 fira
nits - campanya temporers 2020, del contracte del Servei borsa hores de vigilància i
seguretat als recursos d’allotjament espai emergència sanitària en establiment hoteler
de la ciutat de Lleida (matins) i de pavelló 4 de fira de Lleida (nits), per preu unitari de
18,20 € /hora + 3,82€ € d’IVA al 21% (Total 22,02 €), i per un import màxim de
12.135,20€ + 2.548,39€ d’IVA (Total 14.683,59€) pel període de 1 agost a 13 de
setembre de 2020, d’acord amb l’oferta presentada.
4t.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de PROTECCION INTEGRAL
LLEIDATANA, SL amb CIF núm. B-25731142, per un import de 14.683,59 € a càrrec
de la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
5è.- Aprovar el Contracte del LOT 2- pavelló 4 fira nits - campanya temporers 2020,
del contracte del Servei borsa hores de vigilància i seguretat als recursos d’allotjament
espai emergència sanitària en establiment hoteler de la ciutat de Lleida (matins) i de
pavelló 4 de fira de Lleida (nits) per preu unitari de 18,20 € /hora + 3,82€ € d’IVA al
21% (Total 22,02 €), i per un import màxim de 12.135,20€ + 2.548,39€ d’IVA (Total
14.683,59€) pel període de 1 agost a 13 de setembre de 2020, a l’empresa
PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL amb CIF núm. B-25731142, d’acord amb
l’oferta presentada.
6è.- Notificar aquest acord a PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA, SL amb CIF
núm. B-25731142, i a la resta dels interessats en l’expedient. Es fa constar que la
notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
LA TINENT D’ALCALDE

Jordina Freixanet
Pardo - DNI
XXXXXXXXX
(TCAT)
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