
 

 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 066/16 

 

 

Atès que per Decret de Presidència número 540/15, de data 24 de juliol de 2015, es va convocar la 

licitació i aprovar els Plecs de clàusules tècnico-administratives particulars que han de regir el 

procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb adjudicació mitjançant concurs públic i 

tenint en compte més d’un criteri d’adjudicació per a la licitació del contracte del servei de neteja dels 

edificis públics de l’EMD de Valldoreix. 

 

Atès que per Decret núm. 704/15 de data 16.10.15 es va anul·lar el tràmit de presentació de pliques i 

es va obrir novament el concurs ordinari. 

 

Atès que es va convocar el citat concurs públic i, finalitzant el termini de presentació de 

proposicions, es van presentar dins aquest termini les empreses que es relacionen a continuació:  
 
 

1. Alsi:  
2. Ambilin Professionals Service SA: 
3. Atysa:  
4. Brocoli:  
5. Clece serveis:  
6. Comercial Limptres:  
7. Externalia: 
8. Gesesa S.L.  
9. Grupo Tesco. 
10. La Bruixa:  
11. LD limpieza y desinfección: 
12. Multianau S.L. 
13. Neteges Penedes S.L.  
14. Ramcon S.A.  
15. Selmar:  
16. Sirsa:  
17. TMA 
18. Uni2 Unión Internacional de limpieza S.A. 

 



 
 

 
 

Atès que la Mesa de contractació, en l’acta d’obertura del sobre núm.1 celebrada el 14 de gener de 

2016, va observar defectes formals o omissió esmenable en la documentació de les següents 

empreses: 

 
 

- Alsi:  
- Ambilin Professionals Service SA: 
- Atysa:  
- Brocoli:  
- Clece serveis:  
- Comercial Limptres:  
- Externalia: 
- Gesesa S.L.  
- La Bruixa:  
- LD limpieza y desinfección: 
- Neteges Penedes S.L.  
- Ramcon S.A.  
- Selmar:  
- Sirsa:  

 

Atès que se’ls va atorgar un termini màxim de tres dies per a subsanar les deficiències d’acord amb 

la clàusula 18.1 del Plec de clàusules administratives. Documentació que va ser aportada en el 

termini establert, declarant-se acceptades totes les empreses que es van presentar a la licitació per la 

Mesa de Contractació, en l’acta d’obertura del sobre núm.2 celebrada el 20 de gener de 2016. 

 

Atès que en la mateixa acta d’obertura del sobre núm. 2, la Mesa va determinar que s’havien de 

valorar els altres criteris inclosos en les proposicions presentades d’acord amb el Plec de clàusules 

administratives particulars i es va sol·licitar informes als serveis tècnics d’aquesta EMD. 

 

Vist l’informe emès en data 01/02/2016  i número 10/16 pel Sr. Lluís Perez Sarmientos, Cap de 

Serveis Urbans, en el que es realitza la valoració dels aspectes organitzatius de les propostes 

presentades per les empreses licitadores, atorgant una puntuació a cada un d’aquests aspectes. 

 

Atès que en data 03/02/2016 es reuneix la Mesa de Contractació per a procedir a l’obertura del 

sobre número 3 en la que s’obté  la següent valoració : 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Atès que la proposta de Clece, SA, d’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 03 de 

febrer de 2016, és la oferta més beneficiosa amb una puntuació total de 16,25 punts sobre els 

màxims de 17 possibles previstos en la clàusula 12 dels Plecs de clàusules administratives particulars 

que regeixen el present procediment.  

 

En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga el punt primer de la disposició 

addicional 2a 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, en relació amb l’article 83 del 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; i 



 
 

 
 

article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, RESOLC: 

 

PRIMER.- DECLARAR vàlida la licitació i ADJUDICAR el contracte per procediment obert, 

subjecte a regulació harmonitzada, amb adjudicació mitjançant concurs públic i tenint en compte més 

d’un criteri d’adjudicació per a la licitació del servei de neteja dels edificis públics de l’EMD de 

Valldoreix a Clece, SA, per un import anual de 156.942,00 € més IVA, d’acord amb les condicions 

que contenen els plecs de clàusules administratives i tècniques, pel termini DOS anys, prorrogable 

any a any fins un màxim de quatre anys per acord exprés de l’EMD que s’iniciarà el dia 1 de març 

de 2016. 

 

SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de 

la notificació de la present Resolució i d’acord amb la punt 19 del Plec de clàusules administratives,  

presenti els certificats d’obligacions tributàries i amb la seguretat Social i constitueixi la garantia 

definitiva per l’import de 7.847,10 € corresponent al 5% del preu d’adjudicació sense IVA. 

L’incompliment d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari, donarà lloc a la resolució del 

contracte.  

 

TERCER.- CITAR a l’adjudicatari que en el termini de vint dies des de l’endemà de la notificació 

de la present resolució concorri a la formalització del contracte administratiu, sempre que no 

s’interposi recurs especial en matèria de contractació. 

 

QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a les següents partides del Pressupost 2016: contracte 

servei neteja edifici EMD número 25-920-227.00 contracte servei neteja Cultura número 06-334-

227.00; contracte servei neteja Ferran Clua número 04-323-227.00; contracte servei neteja Escola 

Bressol número 03-323-227.01; contracte servei neteja Biblioteca número 15-3321-227.00; 

contracte servei neteja Casal d’Avis número 12-231-227.00; i contracte servei neteja Brigada 

número 08-1532-227.00. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i als licitadors i publicar edicte 

anunciant l’adjudicació en el perfil del contractant. Un cop formalitzar el contracte es publicarà 

edicte anunciant la formalització en el Butlletí Oficial de l’Estat, Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, al Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

Valldoreix,  08 de febrer de 2016 

        Davant meu, 

EL PRESIDENT      LA SECRETARIA-INTERVENTORA  

 

 

Josep Puig Belman      Concepció Foraster i Arespacochaga 

 


