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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització. Contractació.
DA/sm/jr
Núm. Exp.: 2018/2255
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Decret d’adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències de Dipsalut.
En data 30 de gener de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització emet un
informe on justifica la necessitat de contractar el servei referenciat a l’encapçalament,
referenciada, així com la manca de mitjans propis i proposa l’inici de l’expedient de licitació
corresponent mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
En data 7 de març de 2019, mitjançant decret de Presidència, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de les dependències de Dipsalut, per un
import màxim de trenta-dos mil euros (32.000,00 €), IVA no inclòs, que sumant sis mil setcents vint euros (6.720,00 €) en concepte d’IVA, fan un total de trenta-vuit mil set-cents vint
euros (38.720,00 € ), IVA inclòs, per un termini de dos anys sense possibilitat de pròrroga.
En data 12 de març de 2019, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant de
Dipsalut, i l’endemà, s’inicià el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia 26 de
març de 2019.
Un cop finalitzat el període de recepció de propostes i segons consta en el certificat emès
per la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i que s’acompanya en
l’expedient, l’empresa que ha presentat documentació per a participar a la licitació és:
Empresa

NIF

Catalunya auxiliars, SL

B17735143

Núm. Registre
d’entrada
E-2019/1771

Data
26/03/2019

L’article 159.6 de la LCSP, en el seu punt 6 apartat g), estableix que la valoració de les
ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics, o amb la
col·laboració d’una unitat tècnica que doni suport a l’òrgan de contractació.
Així mateix, l’article 326 punt 1 de la LCSP, estableix que en els procediments oberts
simplificats abreujats, la constitució de la mesa de contractació serà potestativa
Segons estableix el punt 2.5. de l’informe jurídic, que consta a l’expedient, en aquesta
licitació, es decideix no constituir mesa de contractació.
En data 8 d’abril de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització emet un
informe valoratiu de l’oferta rebuda, d’acord amb la clàusula 12.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP). En aquest informe es constata que d’acord amb l’article
2.7.2 Adjudicació, apartat B.6, de l’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics de la Diputació de Girona i les entitats del seu sector públic subjectes a
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funció interventora (en endavant, Acord Fiscalització), aprovat pel Ple de 15 de maig de
2018, i modificat pel Ple 16 d’octubre de 2018, en tractar-se d’un expedient obert simplificat
abreujat sense constitució de mesa, han presentat la documentació justificativa de les
circumstàncies a que es refereixen les lletres a) i c) de l’article 140.1 de la LCSP, així com la
seva inscripció al RELI.
Així mateix, informa que vist l’article 159.6 apartat b) de la LCSP, i la clàusula 13a del PCAP,
per aquest procediment no serà necessari el requeriment d’aportació de la documentació
prèvia a l’adjudicació, atès que no s’haurà d’acreditar la solvència econòmica, financera,
tècnica o professional, ni es requerirà la constitució de la garantia definitiva.
Finalment, valora les ofertes rebudes, les classifica per ordre decreixent i constata que al ser
un contracte de serveis de tracte successiu, en el que l’execució es basa en els preus
unitaris oferts i està subordinada a les necessitats reals de Dipsalut sense que aquestes
puguin ser definides amb exactitud al temps de formalitzar el contracte, el preu d’adjudicació
del contracte coincidirà amb l’import de licitació.
En data 23 de maig de 2019, el cap de Serveis Jurídics, Econòmics i Organització i la gerent
de Dipsalut emeten la corresponent proposta d’adjudicació.
Vist l’informe positiu de fiscalització, emès per la Intervenció de Dipsalut, en data 14 de juny
de 2019.
En virtut de tot l’anterior, en ús de les atribucions que em confereixen la legislació vigent de
règim local i l’article 15 dels Estatuts de Dipsalut, d’acord amb la delegació de la Presidència
de la Diputació de Girona, efectuada per Decret de 21 d’agost de 2018 i amb l’article 34 dels
Estatuts de Dipsalut que estableix que finalitzat el mandat els òrgans de govern unipersonals
continuen amb les seves funcions per a l’administració ordinària de l’organisme fins a la
renovació dels seus membres,

DISPOSO:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències de Dipsalut, a la
mercantil Catalunya Auxiliars, SL, amb NIF B17735143, per un import màxim de trenta-dos
mil euros (32.000,00 €), IVA no inclòs, més sis mil set cents vint euros (6.720,00 €), en
concepte d’IVA, fent un total de TRENTA-VUIT MIL SET CENTS VINT euros (38.720,00 €) i
per un import unitari de 21,05 €/h (IVA inclòs), per un termini de dos anys sense possibilitat
de pròrroga. El contracte entrarà en vigor el dia de la signatura de la notificació de
l’adjudicació.
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Segon. Reajustar l’autorització de la despesa prevista al decret d’inici, de data 7 de març de
2019, tal com disposa l’article 2.7.2 apartat C2, de l’acord de fiscalització i la clàusula B.4 del
quadre de característiques del PCAP, segons el següent quadre de periodificació:
Període

Preu

IVA (21%)

Import total

De juny a desembre de 2019

9.333,38 €

1.960,01 €

11.293,39 €

Any 2020

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

De gener a maig de 2021

6.666,62 €

1.399,99 €

8.066,61 €

Total

32.000,00 €

6.720,00 €

38.720,00 €

Tercer. Disposar la despesa del contracte esmentat per un import de TRENTA-VUIT MIL
SET CENTS VINT euros (38.720,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2/3110/22700 Neteja.
La periodificació de la despesa, ajustada en funció de la data de formalització, per a tota la
durada del contracte, prenent com a base el pressupost de licitació, és la que a continuació
es detalla:
Període

Preu

IVA (21%)

Import total

De juny a desembre de 2019

9.333,38 €

1.960,01 €

11.293,39 €

Any 2020

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

De gener a maig de 2021

6.666,62 €

1.399,99 €

8.066,61 €

Total

32.000,00 €

6.720,00 €

38.720,00 €

Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més d’un
exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 174 del text refós
de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Quart. Designar com a responsable del contracte al Sr. David Álvarez Carreño, Cap de
Serveis Jurídics, Econòmics i Organització de Dipsalut.
Cinquè. Publicar aquest decret d’adjudicació mitjançant anunci al perfil del contractant de
l’òrgan de contractació, d’acord amb els articles 151 i 154 de la LCSP.
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Sisè. Publicar en el portal de transparència de Dipsalut la informació del contracte subscrit
que preceptua l'article 13 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Setè. Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè. Notificar el present decret a l’empresa Catalunya Auxiliars, SL i comunicar a
l’adjudicatari proposat, que segons disposa la clàusula 15.4. del PCAP: “el contracte es
perfeccionarà amb la signatura d’acceptació de la notificació de la resolució d’adjudicació del
contractista i retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de 3 dies
hàbils. Així mateix, no serà necessària la formalització del contracte en document
administratiu.”

