Ajuntament de Xerta

Roser Guinart Subirats, secretària - interventora de l'Ajuntament de Xerta,
CERTIFICO:
Que el ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió ordinària núm. 3 duta a terme el 2 de febrer de 2018,
entre d’altres, ha adoptat el següent acord que es transcriu literalment:
«11. PROPOSTA APROVACIÓ ADJUDICACIÓ SERVEI DE NETEJA. EXPEDIENT 04/2017
ANTECEDENTS
Per acord de ple de data 1 de desembre de 2017 es van aprovar el plec de clàusules administratives
particulars per a l’adjudicació del servei de neteja de les instal·lacions municipals de l’Ajuntament de
Xerta, per procediment obert a l’oferta econòmicament més avantatjosa.
L’anunci de licitació es va publicar al BOPT núm. 237 de data 12 de desembre de 2017 i al perfil del
contractant.
Feta l’obertura del sobre núm. 1, la mesa es reuní el 19 de gener per a l’obertura pública del sobre
núm. 2 i acordà elevar a l'òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades i acceptades.
Mitjançant acord de ple extraordinari núm. 2 de data 25 de gener de 2018 es va resoldre:
“Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i acceptades en
l'expedient de contractació 04/2017.
ORDRE
LICITADOR
1 IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL
2 SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL (Servinet SL)
3 MABE 2004 SL (marca comercial Net 100x100)

PUNTUACIÓ
100,00
95,22
92,83

Segon. Requerir a l’empresa IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SL perquè, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquest requeriment,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.886,60€, acrediti
disposar de la capacitat suficient per contractar amb l'administració, aporti els certificats
d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, o
l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i aboni les despeses
de publicitat quantificades en 319,44€.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb
les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar
la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart. Publicar el present acord al Perfil del contractant. (...)”

Plaça Major, 13 · 43592 Xerta · Tel. 977 47 30 05 · Fax 977 47 30 14 · aj.xerta@xerta.cat · www.xerta.cat

Ajuntament de Xerta

En data 2 de febrer de 2018 l’empresa ha presentat la documentació requerida.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local.
c) 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació
acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no presenta
aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
l’article 103.1 TRLCSP.
L’article 151.3 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre
dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l’art. 151.2 del TRLCSP.
L’article 156 del TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en termes generals,
no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.4.
Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins el termini
indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la
garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els termes del que disposa l’art. 156.4 del TRLCSP.
El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a càrrec
seu les corresponents despeses.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en aquells
contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, és el Ple.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer. Adjudicar el contracte de serveis de neteja de diverses dependències municipals de
l’Ajuntament de Xerta mitjançant procediment obert amb publicitat, a l’empresa IDECAS SERVICIOS
Y MANTENIMIENTOS SL amb NIF B12927174, per import de 45.655,67€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 37.731,96€, pressupost net, i 7.923,71€ en concepte d’Impost sobre el valor
afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovat i
la millora ofertada consistent en una bossa de 100 hores addicionals que l’ajuntament podrà disposa
de dilluns a diumenge inclosos els festius i en horari diürn i/o nocturn.
Segon. -Requerir a l’empresa perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents .
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents al ple. »
I perquè així consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’art. 206 del ROFRJ, signo el present
certificat a Xerta, amb el vist i plau de l'alcalde-president, en Roger Aviñó Martí, a Xerta, el dia 6 de
febrer de 2018.
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