AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

MIGUEL ÁNGEL CARDONA DOYLE, SECRETARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT
DES CASTELL (ILLES BALEARS-MENORCA).
CERTIFIC: Que la Sra. Batllessa, assistida per la Junta de Govern Local amb
data 03/09/2019, adoptà el següent acord:
34.- Proposta d’adjudicació del contracte de servei de monitoratge
per a les activitats esportives municipals
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Fets:
1.- Vist l’expedient tramitat mitjançant procediment obert simplificat previst
a l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del
Sector Públic, amb varis criteris de valoració de les ofertes, i convocat a
l’efecte per aquest Ajuntament amb la finalitat de poder adjudicar el
contracte per el SERVEI DE MONITORATGE PER LES ACTIVITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS, amb un pressupost de licitació de 94.380 euros,
dels quals 16.380 euros corresponen al 21% de l’IVA (comprensiu i
corresponent a 2 anys de contracte més la possibilitat de 2 pròrrogues).
2.- Vist que per a optar al contracte es van presentar les següents ofertes:
NÚM. ORDRE
1
2

DATA PRESENTACIÓ LICITADOR
01/08/2019
MENBIOS, S.L.
08/08/2019
SPORTFUSSIO, S.C.

3.- Vista la proposta formulada per part de la Mesa de Contractació reunida
dia 23/08/2019 per a l’adjudicació del contracte a la mercantil Menbios, S.L.
4.- Atès que es va efectuar el corresponent requeriment a l’empresa
proposada com adjudicatària del contracte perquè aportés la documentació
complementaria corresponent, amb caràcter previ a l’adjudicació del
contracte.
5.- Atès que l’empresa MENBIOS SL, ha presentat dins el termini atorgat a
l’efecte la documentació complementaria requerida per tal de poder esser
adjudicatària definitiva del contracte administratiu en qüestió.
6.- Examinada la documentació que consta a l’expedient i de conformitat
amb allò establert i a l’efecte expressament disposat a la Disposició
Addicional Segona de la LCSP i vist així mateix l’informe de fiscalització
emès per l’Interventor municipal.
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Es resol:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació celebrada i en conseqüència ratificar els
acords adoptats per la Mesa de Contractació en la seva sessió de 23 d’agost
de 2019.
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SEGON. ADJUDICAR la contractació del servei de MONITORATGE PER LES
ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS, mitjançant procediment obert
simplificat, a la mercantil MENBIOS, SL, amb NIF B57419426, conforme a
l’oferta presentada, per un preu de contracte de 39.002,44 euros, que
s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 8.190,51 euros,
resultant un import total de contracte de quaranta-set mil cent noranta-dos
euros amb cinquanta-tres cèntims (47.192,53 euros).
TERCER. El termini d’execució del contracte serà de dos (2) anys, i es
començarà a comptar a partir de dia 1 de setembre del 2019 i fins el 31
d’agost del 2021, de conformitat amb l’establert a la clàusula 6 del plec de
clàusules administratives particulars.
QUART. De conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la
clàusula 26 de plec de clàusules administratives particulars, la formalització
del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents
a aquell en que es rebi la notificació d’adjudicació, per a la qual cosa
l’adjudicatària haurà de personar-se o posar-se en contacte amb el
Departament de Contractació.
CINQUÈ. L’adjudicatària estarà obligada al compliment de totes i cadascuna
de les prescripcions que es detallen en el plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques i en la seva oferta, una còpia
de tots els quals s’adjuntarà al contracte com annex.
SISÈ. El responsable del contracte serà el Sr. Oriol Pagès Campamà, tècnic
d’esports de l’Ajuntament des Castell, a qui, conforme al que estableix l’art.
62 de la LCSP, correspondrà supervisar l’execució del contracte i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries, amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de la prestació pactada.
SETÈ. Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida 35.340.22799
del vigent pressupost.
VUITÈ. Notificar l’adjudicació a tots els licitadors que han pres part en el
procediment i al Responsable del Contracte, Sr. Oriol Pagès Campamà.
NOVÈ. Publicar aquest Acord d’adjudicació en el Perfil del contractant.
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DESÈ. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant, en
el termini de quinze dies a comptar des de la signatura d’aquest.
ONZÈ. Contra la present resolució podran interposar-se els recursos que
s’expressen, sense prejudici de qualsevol altre que consideri convenient
pels seus interessos:
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- Recurs Potestatiu de Reposició davant l’òrgan de contractació, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació en el
perfil del contractant, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector
Públic, la seva tramitació s’ajustarà al disposat als articles 123 i següents de
la Llei 39/2015.
En aquest supòsit l’Administració haurà de dictar i notificar la resolució del
recurs en un mes, en cas contrari s’entendrà desestimat, podent llavors
interposar el recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de sis mesos.
- Alternativament al recurs de reposició podrà interposar-se directament
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a
la seva publicació en el perfil del contractant allotjat a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic.

I perquè així consti, estenc el present certificat de conformitat
amb el disposat a l’article 204 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Intern de les Entitats Locals, i amb els efectes assenyalats al seu
article 206, per ordre i amb el vist-i-plau de la senyora batllessa, as Castell,
en la data de la signatura electrònica que consta al final d’aquest document.
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