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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                                    

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     70707070////2016201620162016 relatiu a iniciar l’expedient de licitació del contracte privat per a la prestació del 
servei de neteja de Can Muntanyola, a adjudicar per procediment obert i tramitació ordinària ,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 31 de març de 2017, finalitza el servei de neteja de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les 
Empreses, edifici adscrit a Granollers Mercat .  

L'objecte del contracte de serveis és la neteja de Can Muntanyola, per un període de 24 mesos, 
prorrogable en 12 mesos més i un pressupost de licitació de 48.000,00 euros, més IVA.

El procediment d'adjudicació previst és el procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i 
tramitació ordinària, i el contracte serà adjudicat a l'oferta econòmica més avantatjosa d'entre les que 
presentin la millor proposta.

Els Plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars d'aquest contracte, que 
regulen les condicions de la licitació i de les tasques a desenvolupar per l 'empresa adjudicatària, s'han 
redactat d'acord amb els articles 131, 132 i 133 del TRLCSP. 

El valor total estimat d'aquesta contractació es calcula en l'import de 79797979....200200200200,,,,00000000 euros més IVAeuros més IVAeuros més IVAeuros més IVA, com a 
resultat de la següent multiplicació: 6 h/dia x 22 dies/mes x 12 mesos= 1111....584584584584    horeshoreshoreshores////període de serveiperíode de serveiperíode de serveiperíode de servei    
anualanualanualanual. Aquest valor no inclou l’IVA, però sí que incorpora les quantitats relatives a les eventuals 
pròrrogues del contracte, així com la possible variació a l'alça del preu de la primera anualitat en un 
percentatge màxim del 30%.
 
Es preveu l’existència de crèdit pressupostari suficient al centre de cost    010010010010....NETEJANETEJANETEJANETEJA del Pressupost 
de Granollers Mercat per a l’any 2017.

Atès que el responsable del contracte serà el senyor Jordi Táboas Suárez, d’acord amb l’art. 52 del 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vist informe tècnic de data 9 de gener de 2017.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local en la promoció 
d'activitats econòmiques.

Article 25 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local relatiu a les 
competències municipals.

Article 20 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que regula els contractes privats.



Articles 22 i 109 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a 
realitzar. 

Article 52 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la designació del responsable del contracte.

Articles 157 a 161 del TRLCSP, pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert .

Les instruccions de contractació de Granollers Mercat .

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Iniciar l’expedient licitatori per a l'adjudicació del contracte privat per a la prestació delcontracte privat per a la prestació delcontracte privat per a la prestació delcontracte privat per a la prestació del    
servei de neteja de Can Muntanyolaservei de neteja de Can Muntanyolaservei de neteja de Can Muntanyolaservei de neteja de Can Muntanyola, per un import màxim de 48484848....000000000000,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    mésmésmésmés    10101010....080080080080,,,,00000000    euroseuroseuroseuros    
en concepte delen concepte delen concepte delen concepte del    21212121%%%%    d’IVAd’IVAd’IVAd’IVA,,,,    el que fa un total deel que fa un total deel que fa un total deel que fa un total de    58585858....080080080080,,,,00000000    euros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòseuros IVA inclòs, per un període de 24 
mesos, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, a adjudicar per procediment obert amb varis 
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària , d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d’adjudicació .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Designar com a responsable del contracte al senyor Jordi Táboas Suárez, director de 
Granollers Mercat, d'acord amb l'article 52 Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

QuartQuartQuartQuart.---- Publicar l'anunci de licitació al BOP i al perfil del contractant de la web de Granollers Mercat
((((wwwwwwwwwwww....canmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyola ....catcatcatcat)))). 

Granollers, 11 de gener de 2017

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez José Cañas Caballero


