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PROPOSTA D’ACORD
L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
17. APROVACIÓ PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ SERVEI DE
NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS.(Ex.218/2015 20106)
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
resolució núm. 133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària
de 9 de juliol de 2015.
Atesa la resolució núm. 322, de 31/12/2015 d’incoació de l’expedient de
contractació del servei de neteja d’edificis municipals de Castellví de Rosanes i
encàrrec de redacció del plec de condicions.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 10/02/2016 d’aprovació de
l’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals de Castellví
de Rosanes pel procediment negociat sense publicitat, plecs de clàusules i
despesa del contracte, que ascendeix a 12.800 € anuals (IVA exclòs), amb un
import total de 15.488 € anuals (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
1/920/227.99.
Vist l’informe-proposta d’adjudicació del contracte del servei de neteja d’edificis
municipals de Castellví de Rosanes emès pels serveis tècnics municipals el dia 14
de març de 2016 (IN_ST/16/00070) i elevat a l’òrgan de contractació on es
classifiquen per ordre decreixent les ofertes presentades proposant la que resulta
econòmicament més avantatjosa per a l’administració i que es transcriu a
continuació:
“Amb data 11/03/2016 i registre d’entrada núm.:000278, l’empresa NETEGES PIMOT, S.L., presenta
oferta d’acord el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regeixen la contractació
del servei de neteja dels edificis municipals.
2.INFORME:
La contractació es realitza en procediment negociat sense publicitat aprovat amb la junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 10/02/2016 i es van convidar a quatre empreses; NETEGES
PIMOT, SL, LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL , NETEGES VANI i MAULEN
SERVEIS 2004 SL., sols la primera ha presentat oferta.
La puntuació màxima de valoració serà 500 punts repartits de la següent manera;
CRITERI
PUNTUACIÓ MÀXIMA
Criteris per aplicació de fórmula
Oferta econòmica
400
Millores econòmiques i preus unitaris
100
Total
500
Seguint l’apartat “9.2 Metodologia a seguir per la valoració de les ofertes” s’assignaria la
puntuació dels diferents ofertants com sols s’ha presentat una oferta no cal realitzar la puntuació.
L’oferta econòmica presentada per NETEGES PIMOT, SL és;
 Per 982,50 hores/anuals 11.984€ sense IVA. És a dir a 12,197€/hora.
Les millores econòmiques ofertades són:
 41 hores per feines extraordinàries sense cost per l’Ajuntament.
3. CONCLUSIÓ
S’informa que sent la única oferta presentada la de NETEGES PIMOT, SL i donat que compleix amb
les prescripcions tècniques i administratives de neteja d’edificis municipals i d’ús municipal de

Castellví de Rosanes, març 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA de data 21 de març de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
El Secretari-Interventor acumulat,
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PROPOSTA D’ACORD
L’alcalde-President PROPOSA a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:
Castellví de Rosanes es proposa encomanar el servei de neteja d’edificis municipals i d’ús municipal
ha aquest.
Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d’altra opinió més fonamentada. A
Castellví de Rosanes, 14 de març de 2016 Judit Ollé Aguilera, Tècnica Municipal”

Havent resultat que l’única oferta, presentada per l’empresa NETEGES PIMOT, SL
(NIF B60334927) compleix amb les prescripcions tècniques i administratives de
neteja d’edificis municipals i presenta el pressupost següent:
-Per 982,50 hores/anuals 11.984€ sense IVA. És a dir a 12,197€/hora.
Les millores econòmiques ofertades són: 41 hores per feines extraordinàries sense
cost per l’Ajuntament.

Atès que l’empresa NETEGES PIMOT, SL (NIF B60334927) en el termini de 10
dies fixat ha aportat la documentació requerida a la Clàusula 18a. del plec de
clàusules, següent:
a)

b)

Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
Acreditació d’haver constituït la garantia definitiva (5% de l’import del preu d’adjudicació)

Atès el que disposa el Text Refós de la llei de contractes dels sector públic.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària amb càrrec a la partida
1/920/227.99.
S’ACORDA:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de Neteja d’edificis municipals a
l’empresa NETEGES PIMOT, SL (NIF B60334927) per l’import de 11.984 (IVA
exclòs) i l’import total de 14.500,64 € (IVA inclòs), tenint en compte l’apreciació
indicada en l’informe tècnic respecte a la millora econòmica a càrrec de l’empresa
ofertant.
Segon.- La motivació d’aquesta adjudicació, conforme determina l’article 151.4
del TRLCSP, consta en l’informe-proposta emès pels serveis tècnics municipals
transcrit en la part expositiva del present acord.
Tercer.- La formalització del contracte, conforme a l’article 156.3 del TRLCSP i
clàusula 20a. del plec de clàusules administratives particulars, haurà d’efectuarse no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la
notificació de l’adjudicació per part de l’empresa licitadora, en la forma prevista a
l’article 151 del TRLCSP.
Quart.- Notificar el present acord a l’empresa licitadora i publicar-ho en el perfil
del contractant segons disposa l’article 151.4 del TRLCSP. (Ex. 218/2015 20106)
Cinquè.- Notificar el present acord a la comptabilitat municipal per a la confecció
del document AD d’import 10.875,47 euros ( corresponen als mesos d’abril a
desembre de 2016.

Castellví de Rosanes, març 2016
Signat: José Cara Escudero, alcalde acctal.
DILIGENCIA
L’acord proposat ha estat aprovat per la Junta de Govern Local
en sessió ORDINÀRIA de data 21 de març de 2016
Castellví de Rosanes, març / 16
El Secretari-Interventor acumulat,

