
 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

109/2016 La Junta de Govern Local

 

JOAN GARCIA CORTÈS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST 
ÒRGAN,

CERTIFIC:

 

Que en la sessió celebrada el  13 /  de desembre /  2016 s’adoptà l’acord 
següent:

Adjudicació del servei de neteja del Mercat Municipal

Seguidament es veu l'expedient tramitat per a l'adjudicació del servei de neteja 
del Mercat Municipal.
La Junta de Govern Local,  en sessió de dia 15.11.16, va requerir  a l'  empresa 
OLIMPO MULTISERVICIOS, SL, únic licitador presentat i proposat adjudicatari en el 
contracte del servei de neteja del Mercat Municipal, perquè constituís la garantia 
definitiva  equivalent  al  5%  de  l'import  d'adjudicació  de  la  durada  inicial  del 
contracte, exclòs l'IVA, i aportàs la documentació prevista a la clàusula 17.1 del 
plec de clàusules administratives particulars.
Dia  02.12.16,  la  Sra.  Francina  Lladó  Sagrera,  en  representació  d'OLIMPO 
MULTISERVICIOS, SL, ha presentat la documentació requerida.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 
109,  110,  115 i  116 del  Text Refós de la Llei  de Contractes del  Sector Públic, 
(TRLCSP). 
D’acord amb l'establert als arts. 151.4, 154.1 i 154.2 del TRLCSP, l'adjudicació i la 
formalització dels contractes la quantia dels quals sigui superior a les quantitats 
indicades a l’article 138.3 es publicarà al perfil del contractant (art. 53) de l’òrgan 
de contractació, i si és superior a 100.000 €, la formalització es publicarà a més al  
BOIB.
Examinat l'expedient i documentació que l'acompanya, i d'acord amb aquesta i 
amb allò que estableix l'art.151.3 del TRLCSP, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat: 
    Primer. Adjudicar la contractació del servei de neteja del Mercat Municipal, a 
l'empresa OLIMPO MULTISERVICIOS, SL, pel preu de 7.650,00 € anuals, més l'IVA 
de 1.606,50 € anuals. 
    Segon. Requerir a l'adjudicatari per a què formalitzi el contracte administratiu 
corresponent, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell en que es rebi la 
notificació de l’adjudicació, d'acord amb el disposat a l'art. 156.3 del TRLCSP. 
    Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa OLIMPO MULTISERVICIOS, SL, a la 
responsable del contracte l'encarregada del Mercat Municipal i als departaments 
d'Intervenció i Tresoreria municipals. 
     Quart. Publicar el resultat del procediment d’adjudicació i de la formalització 
del contracte al perfil del contractant.
     Cinquè. Facultar el batle perquè pugui signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 

 



I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat 
per ordre i  amb el vist  i  plau del  Sr.  Alcalde, amb l'excepció prevista en 
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
s'expedeix la present.
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