Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU
Sr. Jaume Valls Borràs
C/ Elkano,64
08004 Barcelona
Fem referència al contracte derivat de l’Acord marc de serveis de neteja (núm exp
2016 4), dels serveis de neteja per l’any 2019 de diversos edificis i dependències
administratives adscrits al Departament de Cultura (núm exp: CU-2018-686) que la
seva empresa té vigent amb el Departament.
En data 5 de novembre de 2018 l’empresa LD Empresa de Limpieza y
Desinfección, SAU va presentar la seva proposta econòmica al concurs de
referència amb el següent desglossament pel que fa als edificis inclosos al lot 1:
Proposta mensual

Centre

(Eur; IVA exclòs)

Palau Marc
Palau Moja
Santa Madrona
Passatge Banca
Arts Santa Mònica
Magatzem Campana
Arxiu Maragall
Total mensual
Preu / hora (Eur ; IVA exclòs)

8.251,89
8.242,55
3.778,03
2.881,39
3.877,27
2.078,15
420,30
29.529,58
14,01 Eur / hora

En data 10 de gener de 2019 l’òrgan de contractació va resoldre adjudicar la
contractació dels lots 1 (Barcelona), 2 (resta de província de Barcelona) i 5 (Lleida)
a la empresa LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU amb els següents
imports d’adjudicació:
Lot
Lot 1 Barcelona
Lot 2 Resta província
BCN
Lot 5 Lleida

Preu hora
(Eur; IVA exclòs)

Import
mensual

Import
mensual

Import màxim
11 mesos
(Eur; IVA inclòs)

(Eur; IVA exclòs)

(Eur; IVA inclòs)

14,01

29.529,58

35.730,79

393.038,71

14,01

9.003,76

10.894,55

119.840,05

13,98

11.656,99

14.104,96

155.154,56

En data 1 de febrer de 2019 es va signar el corresponent contracte administratiu,
amb un termini d’execució des del dia 1 de febrer fins el dia 31 de desembre de
2019 ambdós inclosos.
En data 18 de juliol de 2019 es va publicar el Decret 164/2019, de 16 de juliol, de
reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 7920) que traspassa la
gestió de l'espai Arts Santa Mònica a l'Institut Català de les Empreses Culturals
(ICEC), entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia de les regulades per
l'apartat primer de la lletra b de l'article 1 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de
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l'Estatut de l'empresa pública catalana. L'Institut ha d'ajustar la seva activitat al dret
privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s'ha de
sotmetre al dret públic.
És interès del Departament de Cultura portar a terme la pròrroga del contracte del
servei de neteja d’edificis dependents del Departament de Cultura (núm exp: CU2018-686) d’acord amb les previsions de la clàusula segona del mateix i amb les
mateixes condicions de la seva adjudicació, modificant l’import econòmic del lot 1
amb l’objectiu d’adequar-lo a la nova situació creada pel Decret 164/2019 de
reestructuració del Departament de Cultura.
La reducció econòmica a aplicar al lot 1(Barcelona) per la nova adscripció de
l'espai Arts Santa Mònica a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és la
següent:
Import mensual lot 1 contracte inicial (Eur ; IVA exclòs)
Import de la proposta mensual presentada i adjudicada a LD per la neteja
del centre Arts Santa Mònica (Eur ; IVA exclòs)
Import mensual lot 1 proposta pròrroga del contracte inicial (Eur ;
IVA exclòs)

29.529,58
3.877,27
25.652,31

Els imports econòmics de la pròrroga serien els següents:
Lot

Preu hora
(Eur ; IVA exclòs)

Lot 1 Barcelona
Lot 2 Resta província BCN
Lot 5 Lleida

14,01
14,01
13,98

Import
mensual

Import
mensual

Import màxim
11 mesos

(Eur ; IVA exclòs)

(Eur ; IVA inclòs)

(Eur ; IVA inclòs)

25.652,31
9.003,76
11.656,99

31.039,30
10.894,55
14.104,96

341.432,30
119.840,05
155.154,56

El termini de vigència de la pròrroga seria el mateix termini del contracte inicial (11
mesos), des del dia 1 de gener fins el dia 30 de novembre de 2020.
A l’efecte de formalitzar la pròrroga del contracte us sol·licitem ens manifesteu el
vostre interès i voluntat explícita de la vostra acceptació en les condicions
esmentades, amb la signatura de l’annex 1 del present document, que haureu de
fer-nos arribar al Servei d’Obres com a òrgan gestor del contracte.
Barcelona, 7 d’octubre de 2019
digitalment per CPISR-1
CPISR-1 C JOSEP Signat
C JOSEP GIRABAL ROS
2019.10.07 17:21:04
GIRABAL ROS Data:
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El cap del Servei

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 2 de 3

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

Annex 1: document d’acceptació de la pròrroga i modificació de l’import econòmic
del lot 1 (Barcelona) del contracte de serveis de neteja per l’any 2019 de diversos
edificis i dependències administratives adscrits al Departament de Cultura (núm
exp: CU-2018-686)

D’acord amb les pàgines 1 i 2 d’aquest document,
Manifestem la nostra conformitat en fer efectiva la pròrroga
pel període comprès entre el dia 1 de gener i el dia 30 de novembre de 2020 del
contracte dels serveis de neteja per l’any 2019 de diversos edificis i dependències
administratives adscrits al Departament de Cultura (núm exp: CU-2018-686) signat
entre el Departament de Cultura i l’empresa LD Empresa de Limpieza y
Desinfección, SAU en data 1 de febrer de 2019, amb les mateixes condicions
generals de la seva adjudicació i la modificació econòmica del lot 1 (Barcelona)
d’aquest contracte, motivada pel traspàs de la gestió de l'espai Arts Santa Mònica
a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Els imports econòmics que regiran per aquesta pròrroga són els següents:
Lot
Lot 1 Barcelona
Lot 2 Resta província BCN
Lot 5 Lleida

Preu hora
(Eur ; IVA exclòs)

14,01
14,01
13,98

Import
mensual

Import
mensual

Import màxim
11 mesos

(Eur ; IVA exclòs)

(Eur ; IVA inclòs)

(Eur ; IVA inclòs)

25.652,31
9.003,76
11.656,99

31.039,30
10.894,55
14.104,96

341.432,30
119.840,05
155.154,56

A Barcelona,
El representant de LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU,
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