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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Certificat acord Ple municipal
Expedient núm.: 812/2017
Assumpte: Contractació del Servei de Neteja d’edificis i Dependències Municipals de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès,
CERTIFICO :
El Ple de la Corporació municipal, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 15 de juny de 2017,
amb el quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i
amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de la
següent part dispositiva:
“PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

En relació a l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja d’edificis i
dependències Municipals, en data 8 de gener de 2017, el secretari interventor va emetre informe
sobre l’existència de consignació pressupostaria i sobre procediment legal a seguir.
La JGL en sessió de data de 12 de gener de 2017, va prendre els següents acords:
“Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la
contractació del servei neteja de les dependències municipals, per un import de 488.840 €, IVA inclòs, amb
el desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució de 4 anys.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé aquesta restarà
condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.
Tercer. Optar pel procediment obert harmonitzat a l’adjudicació del present contracte.
Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
la documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini que més tard finalitzi dels dos
següents:
- 52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la Comissió Europea. DOUE.
- 15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit anunci en el BOPT.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 404.000
€, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a
les partides pressupostàries prorrogades 2312 22700 corresponent a la dependència de Serveis Socials,
3120 22700 corresponent al Consultori Mèdic, 3230 22700 corresponent a l’Escola Bressol , 3231 22700
corresponent a l’Escola Pública, 3371 22700 corresponent a local de joves, 9200 22700 corresponent a
Ajuntament, 9201 22700 corresponent al Hotel d’Entitats, 9202 22700 corresponent a Jutjat de Pau, 9203
22700 corresponent a l’Emissora, 9240 22700 corresponent al Centre Cívic Ernest Lluch, 9241 22700
corresponent Centre Cívic Sant Miquel, 9243 22700 corresponent Centre Cívic Joan Català i 3330 22700
corresponent al Museu Josep Cañas aquesta última pel que fa a la neteja del Museu Josep Cañas, prevista al
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APROVAR SI S’ESCAU L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA
D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

pressupost d’aquest organisme, integrat en el pressupost general de la Corporació per a l’exercici de
Exercici 2016.
Sisè. Comunicar als quatre licitadors que es van presentar al primer procediment del qual es va desistir.
Quantificant en 20,00 euros la indemnització per la documentació presentada”.
Fetes les publicacions corresponents al BOPT, DOUE i tauler d’anuncis, es van presentar set ofertes.

Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 1 de juny de 2017, (Acta d’obertura del sobre
nº 3), en el següent sentit:
“Un cop realitzada la puntuació de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadors i sumat
a la valoració dels criteris que depenien d’un judici de valor dona com a empresa adjudicatària del Servei
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Vistes les ofertes presentades pels diferents licitadors, la Mesa de contractació va procedir a
l’obertura dels sobres nº 1 , 2 i 3 amb dates 27 d’abril, 9 de maig i 1 de juny de 2017,
respectivament.
Ates la valoració feta pel coordinador dels serveis tècnics, en el mateix acte d’obertura del sobre nº
3, oferta econòmica, amb la següent puntuació:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de Neteja de les dependències municipals a l’empres EXTERNALIA OBJECT amb una puntuació total de
100 PUNTS”.
Ates la competència per dur a terme la contractació del servei de neteja d’edificis i dependències Municipals
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, correspon al Ple d’acord amb l’art. 52.2n) del Text Refós de la
Llei Municipal i de regim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en atenció
a l’acord de Ple de 4 d’abril on es recupera a favor del Ple les competències delegades anteriorment a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de Serveis de neteja d’edificis i
dependències municipals per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, i
diversos criteris d’adjudicació a favor de l’empresa ESTERNALIA OBJECT, amb un contracte que
tindrà una durada de 4 anys podent ser objecte de 2 anys de pròrrogues de caràcter anual, sense
que la durada del contracte, inclosa la pròrroga, pugui excedir de 6 anys, i per un import màxim
d’execució del contracte de 348.000€ i 73.080€ d’IVA amb un termini d’execució de 4 anys.
SEGON.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació,
indicant el termini en que s’ha de procedir a la formalització del contracte.
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els licitadors que han presentat oferta, adjuntant copia de
les actes de les tres Mesas de contractació, indicant la possibilitat de consulta al perfil del
contractant.
QUART.- Comunicar al departament de Secretaria Contractació la present adjudicació pel seu
registre en plataforma Gestiona i posterior remissió a la supramunicipalitat.

Sotmesa a votació la present proposta, queda aprovada per unanimitat, d’acord amb la següent
votació:
Vots emesos: 10
Vots a favor: grups BNY (3) i ICV (1), del grup PDeCAT (3) i del grup PSC (3)
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i
plau del Sr. Alcalde, amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, s’expedeix la present.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor tresorer
Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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