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Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis de neteja (procediment obert simplificat) 
 
 
Antecedents 
 
1. Per resolució de data 21/11/2019 s’inicia i s’aprova l'expedient núm. 43011170/2020/01 per 

contractar, mitjançant procediment obert simplificat, el servei de neteja, la convocatòria del 
qual es publica al perfil del contractant del Departament d’Educació, per un import de 
25.211,52 euros, IVA exclòs (30.505,93 euros, IVA inclòs). 

 
2. En data 13/12/2019, la Mesa de Contractació proposa adjudicar el servei esmentat, a 

l’empresa Nemea Neteges, S.L.U., atès que ha obtingut la puntuació més alta  i compleix els 
requisits exigits, per un import total de 24.350 IVA exclòs (29.463,50 euros, IVA inclòs), amb 
un termini d’execució des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020, excepte els 
mesos de juliol, agost, vacances de Nadal i Setmana Santa, a condició que presenti els 
documents acreditatius d’haver constituït la garantia definitiva i la declaració de l’empresa 
conforme disposa del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.   

 
3. En data 19/12/2019, l’empresa presenta correctament els documents requerits. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 
del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la classificació de les 
ofertes i l’adjudicació de contractes. 
 
 
Resolució 
 
Per tot això, resolc: 
 
1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el 

quadre de puntuació següent: 
 

Licitador/a 

Criteri 1 
de judici 
de valor 
(8 punts) 

Criteri 2 
de 

judici 
de valor 
(1 punt) 

Criteri 3 
de judici 
de valor  
( 1 punt) 

Total 
tècniques 

Import 
IVA 

exclòs 

Puntuació 
preu (90 
punts) 

Total 

Nemea Neteges, 
S.L.U. 

6 1 1 8 
24.350 86,92 94,92 

Idecas Servicios y 
Mantenimientos S.L. 

5 0,5 1 6 
23.900 85,32 91,32 

 
 
 
2. Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa adjudicatària, que han 

comportat que l’oferta sigui seleccionada davant de les de la resta de licitadors, són les que 
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consten a l’informe tècnic que s’acompanya com a annex, quant als criteris avaluables 
mitjançant un judici de valor, i en ser l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta i que 
compleix els requisits exigits. 
 

3. Determinar l’exclusió de l’empresa Idecas Servicios y Mantenimientos S.L perquè en el 
procediment de resolució d’incidències el sistema de control és poc detallat i en el mètode de 
verificació de la qualitat del servei falta una relació detallada dels recursos humans. 

 
4. Adjudicar el contracte del servei de neteja a l’empresa Nemea Neteges S.L.U., amb NIF 

B55518369, atès que ha obtingut la puntuació més alta i que compleix els requisits exigits, per 
un import total  de 24.350 euros, IVA exclòs (29.463,50 euros, IVA inclòs), amb un termini 
d’execució des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020, excepte els mesos de juliol, 
agost, vacances de Nadal i Setmana Santa. 
 

5. Designar la secretària com a responsable del contracte. 
 
6. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant del Departament d’Educació. 
 
7. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i requerir-la perquè formalitzi el contracte 

corresponent, en els 15 dies hàbils següents de rebre la notificació d’aquesta resolució. 
 
8. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors. 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l'endemà de la notificació, d’acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar 
des de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
 
Tortosa, 19 de desembre de 2019 
 
El director del centre Institut Cristòfol Despuig 
 
 
 
 
Josep Ramon Subirats Ferré 
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