Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Jaume Lluís Colom Gorgues, secretari interventor del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Certifico:
Que el Ple d’aquest Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en sessió ordinària número 178-1/2016;
20/04/2016 (acta pendent d’aprovació), va adoptar, entre altres, l’Acord que tot seguit es transcriu:
“ “ “ “ . . . (Expedient 027/2016-224-L-7-18) Contractes prestació de serveis de neteja de les
dependències i serveis comarcals (Procediment negociat amb publicitat, 1 any amb
pròrrogues fins 100.000 Euros).
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa les seves activitats pròpies d’administració
pública mitjançant diversos serveis localitzats a la comarca de l’Alta Ribagorça. Aquests serveis
comprenen tant les activitats que són pròpies del funcionament dels seus òrgans de govern, com les
activitats que són pròpies de la seva organització administrativa com les que corresponen a la
prestació de serveis directes a la ciutadania o operatius d’altres prestacions, aquesta darrers tant
com a administració general com en la vesant dels diferents serveis especialitzats.
L’anterior activitat comporta la utilització de locals i dependències que precisen de la cobertura dels
serveis de neteja.
Actualment es disposa dels locals i serveis següents, tots ells amb necessitats a satisfer quant a neteja:
-

-

Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals
Ubicació de les dependències de Serveis de Formació d’Adults, Oficina d’atenció a persones
estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC, Centre Obert, Aules de Formació i altres serveis Socials,
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç, Oficina comarcal de Serveis tècnics i
Viver d’empreses.
Ubicació de les dependències de Servei d’escorxador.

Per dur-los a terme s’ha determinat promoure un procés de licitació que, d’acord amb les
característiques i quantia dels serveis a desenvolupar, s’instrumentarà mitjançant procediment
negociat amb publicitat, convocant a l’efecte a almenys tres empreses i publicant els plecs al perfil
del contractant de la corporació.
Porta per objecte la present Resolució fixar la tramitació d’aquest procés, aprovar els plecs,
formalitzar la convocatòria, publicant-la al perfil del contractant i habilitar el termini per a la
presentació d’ofertes i documentació. I, d’acord amb l’anterior, se sol·licita que, amb el quòrum de
majoria simple s’acordi:
Primer.- Determinar la contractació de serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat dels
serveis de neteja de les dependències del Consell comarcal de l’Alta Ribagorça segons s’han
especificat fixant, com durada del contracte, la d’un any i autoritzant a prorrogar-lo durant un màxim
de 4 anys o més sempre dins dels límits legalment possibles i topall econòmic liquidat de 100.000
Euros.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars que regirà aquest procés de licitació,
(Document Annex) incloent, dins d’aquesta aprovació, tots i cadascun dels aspectes regulats al
referit document, especialment, la designació de la composició de la Mesa de Contractació, els
terminis establerts, l’assignació pressupostària i les condicions de contractació.
Tercer.- Sol·licitar a la Presidència que es faci càrrec de desenvolupar el referit procés de licitació i
que dugui a terme els tràmits i gestions que siguin necessaris en desenvolupament d’aquest Acord,
especialment, modificar els plecs si, des d’ara fins el moment de desenvolupament de la licitació, així
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es considerés necessari; promoure la licitació, desenvolupar-la i, en el seu cas, adjudicar-la,
contractar-la i ordenar la seva posada en funcionament; dur a terme les altres facultats que els plecs
atribueixen a la Presidència.
Quart.- Fixar com a termini per a la presentació de proposicions des del dia 3 de maig de 2016 fins el
dia 20 de maig de 2016.
Sotmesa la proposta anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels assistents
i majoria absoluta . . . .“ “ “ “
I, per que n'hi hagi constància i tingui els efectes que correspongui, signo la present certificació en la
data indicada.

Signat:

Jaume-Lluís Colom Gorgues,
Secretari-interventor
El Pont de Suert, 20 d’abril de 2016.

