Joan Carles Saladich i Abós, Secretari Interventor de l’Ajuntament d’Ullastrell
CERTIFICO:
Que el Ple de la Corporació celebrat en sessió ordinària en data 20 de juliol de 2016 i com a
punt d’urgència , va adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:

“En referència a l’expedient GL 039-2016 relatiu a la contractació per procediment obert del servei de
neteja de l’edifici Escola CEIP Serralavella d’Ullastrell,
De conformitat amb els informes que hi consten.
Vist que en data 8 de juliol de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i un cop aquesta va examinar
l’informe de valoració tècnica, ha emès una proposta d’adjudicació del contracte en favor d’ITC Serveis SA.
Atès que en data 15 de juliol de 2016 l’empresa ITC Serveis S.A., com a licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, ha aportat la documentació acreditativa a que fa referència l’article 151.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la constitució de la garantia definitiva i ha
justificat que disposa dels mitjans a que s’ha compromès a dedicar per a l’execució del contracte.
Vist l’informe de la Secretaria Intervenció de data 11 de maig de 2016 en el que s’informa que s’ha detectat
un error material en l’acord del Ple municipal de data 20 d’abril de 2016 en el que s’autoritza crèdit per
import de 24.475 euros, i tenint en compte que el pressupost de licitació del contracte ascendeix a 121.900
euros, el crèdit que s’havia d’haver autoritzat havia de ser de 121.900 euros. Cal per tant autoritzar la
diferència de l’import que és de 97.425 euros.
De conformitat amb allò previst a l’article 151.4 i a la Disposició Addicional Segona del text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic,
Aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- ADJUDICAR a l’empresa ITC Serveis SA el contracte de serveis de neteja de l’edifici Escola CEIP
Serralavella d’Ullastrell, per procediment obert, per haver presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, amb els següents paràmetres:
a)

Durada del contracte: de l’1 de setembre 2016 al 30 de juny de 2018, prorrogable per dos anys
més.
b) Import d’adjudicació 89.500’00 euros (IVA exclòs) pels dos anys de durada del contracte excepte
les hores extraordinàries.
c) El preu màxim destinat a hores extraordinàries durant la durada del contracte i les seves
pròrrogues no podrà excedir de 1.900 euros (IVA exclòs)
Segon.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida 22707323 anomenada “Neteja escoles” de l’estat
de despeses del pressupost vigent.
Tercer.- NOTIFICAR l’adjudicació del contracte, segons es preveu a l’article 151.4 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Quart.- NOTIFICAR a ITC Serveis SA, adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per a la
signatura del contracte dins el termini de 5 dies hàbils des de la recepció d’aquesta notificació.
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte del servei de neteja de l’edifici Escola CEIP Serralavella
d’Ullastrell en el perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el termini de 48
dies comptadors des de la data d’aquesta resolució.
Sisè.- REPERCUTIR en l’adjudicatari les despeses causades en la licitació del contracte, concretament les
despeses de ocasionades pels anuncis de licitació i adjudicació.
Setè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del sector Públic, de
conformitat amb allò disposat a l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vuitè.- REMETRE a la Sindicatura de Comptes una copia certificada del document en el que s’hagi
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, sempre que la quantia del contracte
excedeixi de 150.000 euros. Tot això dins el termini dels tres mesos següents a la formalització del
contracte.
Novè.- AUTORITZAR la despesa de 97.425 euros contra l’aplicació pressupostària 323 22707 durant la
vigència del contracte.”

I perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde d’Ullastrell.
Ullastrell, 21 de juliol de 2016
Vist i plau
L’alcalde

Joan Ballbè i Herrero

