Resolució d’adjudicació de l’expedient
Expedient

JU-2022-11

Unitat
promotora

Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials a Girona

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Servei de neteja de l'Edifici Judicial de Ripoll (2022)

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Import base €

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

59.692,24

-

-

Pressupost licitació

18.088,56

3.798,60

21.887,16

Termini d'execució

12 Mesos

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

18.088,56

N8-IVA suportat no
deduïble 21%

JU01

D/227000100/2110/0000

Antecedents
1.Per resolució d’11 d’octubre de 2021 la directora de Serveis del Departament de Justícia
va aprovar l’expedient de contractació de referència i va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
2.A les 14 hores del dia 28 d’octubre de 2021, data en què va finalitzar el termini per a
presentar les ofertes, havia presentat proposició l’empresa següent:

3.El 3 de novembre de 2021, la Mesa de Contractació es va reunir per tal d’obrir el sobre
únic digital que conté la documentació general i la relativa als criteris avaluables de forma
automàtica. Es va informar als assistents de l’única empresa presentada, i a continuació es
va llegir la documentació general així com l’ oferta econòmica i altres criteris automàtics. Els
membres de la Mesa van admetre l’única empresa presentada a la licitació i van acceptar la
documentació presentada per l’esmentada empresa i la van lliurar a la persona representant
de la unitat promotora per tal que avalués l’ oferta econòmica i la resta de criteris automàtics,
comprovés els càlculs aritmètics i si incorrien en els supòsits previstos en els criteris de
valoració de presumpció d’ofertes desproporcionades o amb valors anormals.
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4.El 8 de novembre de 2021 es va convocar la Mesa virtual mitjançant correu electrònic per
tal d’analitzar l’informe de valoració dels criteris automàtics de la unitat promotora. La Mesa
va acceptar l’informe de valoració de la unitat promotora i va acordar per unanimitat atorgar
en la valoració dels criteris quantificables de forma automàtica les puntuacions detallades a
continuació:

Els membres de la Mesa van acceptar la ponència tècnica elaborada per la unitat promotora
i van proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa INSERMAP
RIPOLLES EMPRESA INSERCIÓ SLU atès que no es trobava en cap supòsit de baixa
desproporcionada o amb valors anormals, i complien amb els requisits que es demanaven
en el plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de dret
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol de les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
D’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
RESOLC:
1.Adjudicar el contracte de servei de neteja de l'Edifici Judicial de Ripoll a l’empresa
INSERMAP RIPOLLES EMPRESA INSERCIÓ SLU, amb NIF: B55287783, pels imports que
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s’especifiquen a continuació i per a un període de temps comprès entre la seva formalització
i fins i com a màxim, fins el 31 de desembre de 2022 segons el següent desglossament:
Empresa adjudicatària
INSERMAP RIPOLLES EMPRESA INSERCIÓ, Slu
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

18.088,56

3.798,60

21.887,16

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

17.839,92

3.746,38

21.586,30

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

12 Mesos

D’acord amb els imports de l’oferta prevista per a un període d’execució des de l’1 de gener
de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, presentada per l’adjudicatària que s’adjunta, com
annex, a aquesta resolució.
Aquests imports són màxims i s’exhauriran en funció dels serveis realment realitzats d’acord
amb els preus unitaris ofertats per les empreses licitadores.
2. Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els
límits que s’estableixen en l’apartat E del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives que regeix aquesta licitació.
3.Tal com s’indica a l’apartat O del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives que regeix aquest contracte no és procedent la revisió de preus.
4. Aquest contracte es podrà prorrogar, tal com determina l’apartat D2 del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives que regeix aquesta licitació.
5.L’adjudicatari pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat N del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives del contracte, sotmès al compliment
dels requisits que s’estableixen en els articles 75.4 i 215.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Designar com a responsable d’aquest contracte: La persona titular de la Subdirecció
general de Patrimoni, Obres i Serveis
7. Notificar la resolució als licitadors. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’acte impugnat, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i en l’article 211.4 del Reial Decret Legislatiu
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic. Alternativament es pot interposar directament recurs contenciós administratiu
davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar des de la
notificació de l’acte impugnat, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs
que es consideri procedent.
8. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant, d’acord amb el que disposa
l’article 151 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.

Per delegació. Resolució de la consellera
de Justícia de 30.03.21 (DOGC de 16.04.21)

Directora de serveis
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Annex:
INSERMAP RIPOLLES EMPRESA INSERCIÓ, S.L.
Oferta econòmica:
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