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Resolució d’adjudicació d’un contracte de serveis (exp. 43007257-01-2017) 
 
Antecedents 
1. Per resolució de data 10/10/16 es va iniciar i aprovar l'expedient per a l'adjudicació del servei de neteja,  
mitjançant procediment obert 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  
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 
 
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: 
 

Nom de l’empresa Puntuació tècnica Puntuació econòmica Puntuació total 
Manuela Jurado 
Zambrano 17,49 77.81 95.30 

NDAVANT 13,61 79.91 93.52 
Clanser 11,55 80 91.55 
Net100x100 6,79 74.58 81.37 
    

 
2. Adjudicar el contracte de servei de neteja a l’empresa MANUELA JURADO ZAMBRANO per un import total 

de 47.770,00 €, IVA exclòs, i 57.801,70 €, IVA inclòs, atès que ha obtingut la puntuació més alta, pel període 
de l’1 de gener de 2017, o data de signatura del contracte, al 31 de desembre de 2017 

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 el Tribunal contenciós administratiu competent, 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. 
 
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, 
davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el 
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos. 

El director Institut Camí de Mar 
Manuel Ramos Nofuentes 

 
Calafell, 20 de desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 

 


