Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ACORD
La Junta de govern local d'aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 30 de març de
2022 en sessió de caràcter Ordinari va adoptar entre altres, el següent acord:

Atès que per sessió plenària de 8 de novembre de 2021 es va aprovar el Plec de clàusules
administratives generals, que havia de regir, per procediment obert i tramitació ordinària i
subjecte a regulació harmonitzada, el contracte de serveis de neteja dels edificis municipals.
Vist que en el termini de presentació d’ofertes, van presentar pliques els següents licitadors:
1.- Clanser, S.A.
2.- Multianau, S.L
3.- Pulit, S.A
En primer lloc, en data 24 de gener de 2022 es procedeix a l'obertura dels sobres A
consistent en la declaració responsable i atès que es presenta correctament, es procedeix a
l'obertura dels sobres B corresponents als criteris sotmesos a judici de valor.
Per l’anterior, es remet al departament de serveis públics als efectes de valoració oportuns
d’acord amb el plec de clàusules.
En data 16 de febrer de 2022 es reuneix de nou la mesa, per tal d’elevar l’informe tècnic de
valoració dels sobres 2 amb el següent resultat:

Vist informe tècnic elevat a la Mesa, es procedeix a l’obertura dels sobres 3 relatius als
criteris avaluables mitjançant formules: oferta econòmica i millora amb hores de dedicació.
El resultat és el següent:
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Atès que d’acord amb la formula de l’article 85 RGLCAP prevista en el plec, cap dels
licitadors admesos es hauria presentat una oferta anormalment baixa.
El total de puntuació, tenint en compte els criteris subjectes a judici de valor i aquells
avaluables mitjançant formules automàtiques és el següent, tenint en compte els licitadors
admesos:

Licitadors

Clanser, S.A.
Multianau, S.A
Pulit, S.A.

Criteris
subjectes
a
judici de valor
11,25 punts
17,625 punts
24,375 punts

Oferta
econòmica

Millora
anuals

hores TOTAL

29,51 punts
29,45 punts
30 punts

8,12 punts
16,81 punts
40 punts

48,88 punts
63,88 punts
94,37 punts

Vist que s’ha procedit a l’aportació de la documentació requerida, així com a l’ingrés de la
garantia definitiva prevista en el plec de clàusules.
Vist informe de fiscalització prèvia favorable emès per part de la intervenció municipal.
Vist que per sessió plenària de 7 de març de 2022 s’acorda la delegació de la competència
per l’adjudicació del contracte de serveis de neteja d’edificis municipals a favor de la Junta
de Govern Local en els termes previstos a la Llei de Bases de règim Local.

Es proposa:
PRIMER.- Adjudicar la contractació, per procediment obert i tramitació ordinària i subjecte
a regulació harmonitzada, tenint en compte els criteris d’adjudicació a l’empresa Pulit, S.A
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amb NIF A08968109 per import de 356.927,27 € (sense IVA) i la repercussió de 74.954,73
€ d'IVA, totalitzant la quantitat de 431.881,99 € (IVA inclòs) i les millores aportades.
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent dels pressupostos
municipals.
TERCER.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se li indicarà concorri
a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
CINQUÈ. – En aquells contractes que el valor estimat sigui superior al que preveu l’article
44.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic es podrà
interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal de Contractes del
Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la
notificació d’aquesta Resolució .
En la resta de casos, la present resolució posa fi a la via administrativa i es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.

L’Escala, a data de signatura electrònica

L’Escala, 30 de març de 2022
Signatura
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