
 

Resolució d’adjudicació del  contracte de serveis  de neteja  (Exp.001/2015) 
 
Antecedents 
1. Per resolució de data 20 de novembre de 2015 es va iniciar i aprovar l'expedient per a l'adjudicació del 
servei de neteja, mitjançant procediment negociat  i recentment s'ha proposat la seva adjudicació. 
2. Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l'empresa proposada adjudicatària ha presentat la 
documentació sol·licitada i ha constituït la garantia definitiva. 

Fonaments de dret 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, 
quant a l'adjudicació de contractes  

Resolució 
D’acord amb les competències que m'atribueix la legislació vigent, 
  
Resolc, 
1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el quadre de puntuació 

següent: 
Empresa a) Proposta 

econòmica 
b.1)Realització 
dels treballs  

b.2) Realització 
dels treballs 

c)  Millores 
tècniques... 

Puntuació 
TOTAL 

Recimant S.L. 54,27 18 3 15 90,27 
Limasa 55 12 3 10 80 
Pulim S.A. 54,96 10 2 8 74,96 

2. Adjudicar el contracte de servei de (objecte) a l'empres RECIMANT S.L. per un import total de 47.250€, 
IVA exclòs,57.172,50€ IVA inclòs, atès que ha obtingut la puntuació més alta, pel període de 12 mesos 
comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016. 

3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant (si supera l'import de 100.000,00 €, IVA exclòs
publicar la formalització del contracte en el DOGC). 

4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que, no més tard dels quinze dies hàbils 
següents a aquell en què rebi la notificació de la present resolució, formalitzi el corresponent contracte. 

5. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs  
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que 
preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
 
 
 
Anabel Rodríguez Membrilla 
Ins Gabriela Mistral 
 
 
 
Sant Vicenç dels Horts, 30 de desembre de 2015 

 


