ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL (CONVOCATÒRIA NÚM. 11)
A la Sala del Centre de lectura "Ramon Grabolosa", a les 8 del vespre del dia 15 de març de
2016, s'ha dut a terme la sessió extraordinària en primera convocatòria. L'ha presidit l'alcaldepresident Sr. Miquel Reverter Tres. Hi han assistit els regidors Sr. Fidel Balés Juanola, Sra.
Bàrbara Asencio Serret, Sr. Francesc Reixach i Planella, Sr. Roger Santaló Puig, Srta. Jasmina
Pujolar Font, Sr. Joan Prada Pujolar i Sr. Xavier Gelis Pujolar. Excusa l’absència la regidora
Srta. Helena Coll Vila.
Ha actuat com a secretària la Sra. Anna M. Serra i Rovira, que autoritza aquesta acta seguint
l'ordre del dia de la convocatòria.
Abans d’iniciar aquest Ple, el tinent d’alcalde primer, Sr. Balés, demana, si a tota la Corporació li
sembla bé, i en nom de tots, de donar el condol al Sr. Miquel Reverter Tres, alcalde, pel traspàs
de la seva mare, Assumpta Tres Ferrés, el proppassat 16 de febrer.
Tothom hi està d’acord i s’afegeix al condol.
L’alcalde els hi ho agraeix.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’alcalde saluda i dóna la benvinguda als assistents al Ple.
Havent-se passat prèviament una còpia de l’esborrany de l’ acta del ple anterior, el Ple el troba
correcte, i s’aprova per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA D’AVUI
El Sr. alcalde exposa al Ple que el procediment de licitació dels serveis de neteja iniciat en el Ple
anterior requereix un seguit de tràmits, entre els quals hi ha acords del Ple, que d’esperar als plens
ordinaris, allargaria el procés de manera desproporcionada, ocasionant un perjudici econòmic a
l’Ajuntament, i retardant la solució de manca d’higiene d’algun espai municipal, ja denunciada
per alguna inspecció sanitària.
Per aquesta raó, una vegada fet l’acte d’obertura del sobre “B” de les pliques presentades al
concurs, i feta l’acta de valoració corresponent, s’ha convocat aquest Ple urgent.
El Ple aprova la urgència de la convocatòria i de l’acord a prendre, per unanimitat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA
DELS LOCALS MUNICIPALS.
1. Antecedents
L’Òrgan de contractació, en la sessió de data 9/2/2016, va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de servei de neteja de
les dependències municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, per import de
98.927,64 € més 20.774,80€ d’IVA i una durada del contracte de 2 anys.

En data 4/3/2016 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per a presentar
proposicions en el procediment de contractació del servei de neteja de les dependències
municipals de l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Es van presentar deu ofertes per part
dels licitadors interessats, ajustades als criteris que preveu el plec de clàusules, i es va establir
la relació definitiva de licitadors admesos i exclosos, que va ser la següent:
•

•

Relació d’empreses admeses:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
SL
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
(TESCO)
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:
- Núm. de registre d'entrada:

266
293

NETGAR neteges Garrotxa SL
Serveis de Neteja i Manteniment UTILITATS

294
302

GLOBAL neteges
Técnicas y Sistemas de Conservación SA

303
321
324
326
330
334

MULTIANAU
ÓPTIMA Serveis integrals de Neteja
NEILS, TÉCNICS i SERVÉIS
PULIT SA
TEMPO Facility services
IDECAS

Relació d’empreses definitivament excloses: Cap

Quant a les admeses, l’Òrgan de contractació ha d’aprovar la relació classificada, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades, valorades i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals.
- 1 PULIT SA
99,20 PUNTS
- 2 IDECAS
87,03 PUNTS
- 3 MULTINAU
62,37 PUNTS
- 4 GLOBAL
58,99 PUNTS
- 5 TEMPO F.S.
44,59 PUNTS
-6
NEILS T.S.
28,75 PUNTS
- 7 OPTIMA SIN
20,94 PUNTS
- 8 TÈCNICAS y SISTEMAS 13,12 PUNTS
- 9 UTILITATS
6,58 PUNTS
- 10 NETGAR
5,13 PUNTS
De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, l’Òrgan de contractació requerirà al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10
dies hàbils, presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia
definitiva.
Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del
requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al

corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha
retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
En aquest supòsit, l’Òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador
següent, d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui
possible, un nou termini de 10 dies hàbils perquè presenti la documentació requerida.
Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l’Òrgan
de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la
documentació.
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim
dels 10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en
el perfil del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà
d’ajustar al que disposa l’article 151.4 del TRLCSP.
Per tot l’exposat, el Ple adopta, per majoria, amb l’abstenció del Sr. Joan Prada i de Xevi
Gelis, el següents acords:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les
ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al
plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per
l’empresa PULIT SA, pel preu de 44.000,00 € i 9.240,00 € d’IVA, per 2 anys,
prorrogables.
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals: Cap
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10

PULIT SA
IDECAS
MULTINAU
GLOBAL
TEMPO F.S.
NEILS T.S.
OPTIMA SIN
TÈCNICAS y SISTEMAS
UTILITATS
NETGAR

99,20
87,03
62,37
58,99
44,59
28,75
20,94
13,12
6,58
5,13

PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS
PUNTS

SEGON.- Requerir l’empresa PULIT SA perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva per un import de 2.200€ i aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’Òrgan de
contractació per a la seva obtenció directa.

TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 del TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a
demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

I no havent-hi més assumptes de l’ordre del dia per tractar, el president agraeix l’assistència dels
presents i aixeca la sessió.
I per a constància del que s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, que certifico,
amb el vistiplau de l’alcalde i d’altres membres de la corporació que la signen.
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