CERTIFICO:
La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre de 2018, ha aprovat
7. Adjudicció del Contracte de serveis "Neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament de
Castellvell del Camp"

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 537BF77A51A14825AF5664B5F1037006 i data d'emissió 08/10/2018 a les 10:39:23

Fets
Vista la provisió de l’alcaldia de data 6 de març de 2018 en la qual es manifesta que
cal iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació del servei de neteja d’
edificis municipals de l’Ajuntament de Castellvell del Camp. L’ajuntament de no disposa
dels mitjans materials ni de personal per fer front a la prestació d’aquest servei, per tant,
cal procedir a la seva contractació.
Un cop realitzada la corresponent tramitació administrativa, el dia 12 de juny de 2018, a les
13:00 hores, en reunió interna, es reuneix la Mesa de contractació del Servei de Neteja dels
Edificis Municipals de l’Ajuntament de Castellvell del Camp, per procedir a l’obertura de la
documentació obrant en el Sobre 1 – Documentació Administrativa. El dia 6 d’agost de
2018 a les 16: 10 hores, es reuneix la Mesa e Contractació, en acte públic, a l’objecte de
procedir a l’obertura del “sobre 2”, corresponent als criteris de valoració avaluables de
forma automàtica. En aquesta acta es proposa sol·licitar a l’ empresa SERVEIS ARENSIS
SL, empresa que ha obtingut la millor puntuació, que justifiqui en un termini de 5 dies hàbils
la viabilitat de la seva oferta. Concretament, se li demana que justifiqui com pot oferir un
preu inferior al que va oferir a la darrera licitació d’aquest servei.
El dia 28 d’agost de 2018 a les 12:00 hores, es reuneix la Mesa de Contractació, en sessió
privada, a l’objecte de procedir a l’anàlisi de la documentació presentada per SERVEIS
ARENSIS SL per justificar la viabilitat de la seva oferta. La mesa considera, d’acord amb la
seva avaluació, que la oferta de l’empresa SERVEIS ARENSIS SL es anormal
/desproporcionada, i per tant s’hauria d’excloure de la licitació.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de setembre de 2018 acorda Considerar
que l'oferta presentada per l’empresa SERVEIS ARENSIS, SL, d’acord amb la seva
avaluació, es anormal /desproporcionada, i per tant s'exclou de la licitació; i requerir a la
segona oferta més avantatjosa d’acord en l’acta de la Mesa de contractació, la de l'empresa
ACTUA MULTISERVICIOS SL, per que en el termini de deu dies presenti la documentació
acreditativa de la seva capacitat i solvència d’ acord en el disposat a la clàusula 18ª del
PCAP.
En data 12 de setembre de 2018 i RE núm. 878 l'empresa ACTUA MULTISERVICIOS SL
presenta la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència d’acord en el
disposat a la clàusula 18ª del PCAP. Examinada la mateixa, i junt a la documentació
presentada al seu dia dintre del sobre 1, es considera suficient.
Fonaments de dret
- LLEI 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
- LLEI 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local;
- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
- DIRECTIVA 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
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2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
- LLEI 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
- DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS).
En conseqüència, la Junta de Govern Local, PER UNANIMITAT, acorda:
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Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament
de Castellvell del Camp a l’empresa ACTUA MULTISERVICIOS, SL i requerir a l’empresa
adjudicatària per a la formalització del contracte en un període no superior als 15 dies.
Segon.- NOTIFICAR el contingut d’aquest acord de la Junta de Govern Local a les parts
interessades, als efectes oportuns i publicar-ho al perfil del contractant de l’ajuntament d’
acord en el disposat en el plec de clàusules administratives.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple del present acord en la propera sessió ordinària que es
celebri.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà 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 de l'endemà de la seva
notificació

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

Certifico

Vist i plau de l'Alcalde

Joaquin Cogollos Latham Koenig

Agustí Domingo Basora
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