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Ma. Pilar Edo i Atarés, secretària-interventora de l'Ajuntament de Folgueroles
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 5
d’agost de 2022, va adoptà per unanimitat de tots els regidors presents, els
acords següents:
“ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES, AMB
CARÀCTER RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA
SOCIAL
Per acord de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2022 es va aprovar
l’expedient de contractació per adjudicar la contractació del servei de neteja de
diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles, procediment
obert definit a l’article 156 LCSP, amb més d’un criteri d’adjudicació, tramitació
ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, així com els Plecs de Clàusules
Administratives particulars que han de regir el contracte per a l’adjudicació de les
obres assenyalades i que consten a l’expedient núm. 2022/273 instruït per la
Secretaria municipal.
Havent-se publicat l’anunci de licitació al perfil del contractant, dins del termini per
presentar ofertes es van presentar les següents empreses:
Denominació social

NIF

FUNDACIO TAC OSOSA
CET Emiser
EMPLEO PARA LA INTEGRACION
DE DISCAPACITADOS SL (EPID)

G65187056
B59422329
B63934418

Data
d’entrada
15/07/2022
15/07/2022
15/07/2022

Hora
d’entrada
12:46:49
13:43:57
21:28:40

Registre
d’entrada
E-2022-1906
E-2022-1907
E-2022-1924

Tenint en compte el que disposa l’article 326 de la Llei 9/2017, de Contractes del
Sector Públic, s’ha constituït la mesa de contractació, que ha fet la valoració de les
ofertes presentades, segons els criteris per a l’adjudicació del contracte fixats a la
clàusula I.11 de les del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la
contractació del servei assenyalat, amb el resultat següent:
Empresa
FUNDACIO TAC OSOSA
CET Emiser
EMPLEO PARA LA INTEGRACION
DE DISCAPACITADOS SL (EPID)

Criteris judici
de valor

16,5
10,0

Criteris
automàtics
77,32
65,00

Total
93,82 punts
75,00 punts

11,0

78,68

89,68 punts

Mitjançant Decret número 2022/210, de data 1 d’agost de 2022, es va procedir a la
classificació de les propostes presentades per a la contractació del servei de neteja
de diverses dependències municipals de l’Ajuntament de Folgueroles, la qual queda
establerta segons la relació següent:
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FUNDACIO TAC OSOSA
EMPLEO PARA LA INTEGRACION DE DISCAPACITADOS SL (EPID)
CET Emiser

93,82 punts
89,68 punts
75,00 punts

Havent-se requerit dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent de
rebre el requeriment, que presentes la documentació que assenyala la clàusula 1.20
dels plecs de clàusules administratives.
En data 3 d’agost de 2022 (RE número 2061) dins el termini per fer-ho, s’ha
presentat la documentació requerida.
A la vista del que s’ha exposat, i motivant l’adjudicació en ser la millor proposició en
base a la seva relació preu-qualitat, sobre la base del preu o cost, segons la
valoració efectuada.
Tenint en compte que l’Alcalde és competent per a l’aprovació de l’expedient de
contractació, en ser la despesa inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
d’acord amb allò establert a la Llei de contractes del sector públic i al 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, competència delegada a la Junta de Govern Local per
Decret de data 4 de juliol de 2019; la Junta de Govern Local acorda,
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de neteja de diverses dependències
municipals de l’ajuntament de Folgueroles, amb caràcter reservat a centres especials
de treball d’iniciativa social, a FUNDACIO TAC OSONA, amb NIF G65187056, per un
import de 256.063,50 € (dos-cents cinquanta-sis mil seixanta-tres euros i cinquanta
cèntims, més 53.773,34 € (cinquanta-tres mil set-cents setanta-tres euros i
trenta-quatre cèntims) corresponents a l’IVA, mitjançant procediment obert definit a
l’article 156 LCSP, amb més d’un criteri d’adjudicació, tramitació ordinària i subjecte
a regulació harmonitzada, així com els Plecs de Clàusules Administratives
particulars que han de regir el contracte per a l’adjudicació de les obres
assenyalades i que consten a l’expedient núm. 2022/273 instruït per la Secretaria
municipal.
Segon.- Disposar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’exercici 2022,
la qual s’imputarà al pressupost municipal vigent, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria i per l’import següent:
Edifici/Instal.lació
Dispensari
IE Mossèn Cinto Verdaguer
Llar d’infants, El Patufet
Piscina
Borsa d’hores

Import pressupost
2022
5.000,00 €
35.100,00 €
10.700,00 €
0,00 €
1.000,00 €

Aplicació
Pressupostària
312 22700
3230 22700
3231 22700
3422 22700
920 22700
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Tercer.- Informar als adjudicataris que d’acord amb el que disposa la clàusula 1.22
del Plec de clàusules administratives particular aprovat, en tractar-se d’un contracte
susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans del transcurs
dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació en la
forma prevista a l’article 153 de la LCSP 2017.
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de l’Ajuntament
de Folgueroles (www.folgueroles.cat).
Cinquè.- Remetre al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya la
informació relativa a la present contractació
Sisè.- Notificar el present acord als licitadors que han presentat ofertes amb
indicació del recursos procedents.”
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de
l'Alcalde i amb les reserves que estableix l'art. 206 del ROFRJEL
Signat electrònicament per qui s’indica.

CODI DE L’EXPEDIENT: 429 NOM DE L’EXPEDIENT: 2022_429_JUNTA DE GOVERN LOCAL
EXTRAORDINARIA DE 5 D_AGOST DE 2022

SIGNAT
05/08/2022 21:15

