Expedient: C/16/007
Assumpte: Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més
avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació
Acta de la sessió: núm. 1 de la Mesa de Contractació
Dia i hora de la reunió: 27 d’abril de 2017, a les 20:00 hores
Lloc de celebració: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Assistents: - President: Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de Banyeres del Penedès.
- Vocals: José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.
Lluís Inglada Jané, Regidor Medi-Ambient.
Joan Roig Soria, Regidor de Serveis.
Ida Berdusan Farré, Regidora de Joventut i Lleure.
Anna Jané Caralt, Regidora de Joventut i Lleure.
Rafael Rodríguez Rivas, Personal tècnic de l’Ajuntament.
- Secretari: José Fèlix Velasco Martínez, Funcionari amb habilitació estatal.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DE
LES PROPOSICIONS
Reunits en el Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 27 d’abril de 2017, es
constitueix la Mesa de Contractació per a la selecció dels contractistes a participar en
l’adjudicació del contracte dels serveis de neteja d’edificis i dependències municipals,
formada per Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres que
actuarà com a President, José Félix Velasco Martínez (Secretari Interventor Tresorer
de la Corporació), José Félix Velasco Martínez (Secretari Interventor Tresorer de la
Corporació), Lluís Inglada Jané, Joan Roig Soria, Ida Berdusan Farré, Anna Jané
Caralt, i Rafael Rodríguez Rivas que actuaran com a Vocals, i finalment Jose Fèlix
Velasco Martínez, que actuarà com a Secretari de la Mesa.
L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del contracte dels serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, per un import de licitació de 404.000 € IVA
exclòs.
El President declara constituïda la Mesa i llegeix les disposicions legals aplicables,
especialment l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP); l'article
21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP.
El Secretari procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seua
confrontació amb els assentaments del llibre registre, comunicant el nombre de
proposicions rebudes i nom dels candidats.

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en
la forma pertinent:
1234567-

FERROVIAL SERVICIOS
INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ S.A.
CLANSER, S.A.
MULTISERVEIS NDAVANT, S.L.
EXTERNALIA OBJECT, S.L.
NETEGES PENEDÈS, S.L.
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT SL

Després de la lectura de les proposicions, la Mesa procedeix a la qualificació de la
documentació administrativa acreditativa de la capacitat d'obrar, solvència econòmica,
financera, tècnica i professional del licitador i demés requisits a què es refereix l'article
146.1 del TRLCSP, així com de la documentació exigida en el plec de clàusules
administratives i econòmiques particulars reguladores de la licitació.
Documentació Administrativa.
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* Les empreses que presentin certificat de inscripció en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i solvència
així com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social, si aquests estan
vigents d'acord amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Locals.
** Mitjançant el DEUC les empreses declaren la seva capacitat i la solvència
econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el

present plec a demes de que no es troben incurses en cap prohibició de contractar i
que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen
en el present plec.
La manca de documentació administrativa subsanable per les empreses licitadores es
comunicarà el dia de l’obertura del sobre 2 i les empreses disposaran de 3 dies hàbils
per a presentar la documentació al registre de l’Ajuntament per a ser valorada pel
Coordinador dels Serveis Tècnics municipals.
En l’expedient queden totes les proposicions presentades, tant les admeses com les
rebutjades.
El President dóna per acabada la reunió a tres quarts de nou. I perquè quedi
constància d’allò que s’ha tractat, jo, Secretari Interventor Tresorer, redacta Acta que
sotmet a la firma del President i Vocals; dona fe.

En Banyeres del Penedès, a 27 d’abril de 2017.

La Mesa de Contractació,
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