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DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Segons acord de Ple, de data 26 de febrer de 2016, es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació, mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris d’adjudicació del
Contracte de serveis de manteniment i neteja per la gestió sostenible dels edificis municipals de
l’Ajuntament de Lleida, amb un pressupost de 13.041.322,30€ + 2.738.677,70€ d’IVA (Total:
15.780.000,00€).
Segons Decret-Alcalde de data 10 de gener de 2017 es va adjudicar els serveis de Manteniment i
Neteja per la gestió sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida, a l’empresa
CLANSER,SA amb CIF A25040759 per un import total de 12.800.000,00€ + 2.688.000,00€ d’IVA
(Total 15.488.000,00€) i d’acord amb els preus unitaris ofertats per l’empresa en la seva proposta
econòmica i tècnica, i amb el següent desglossament per anualitats:
PERÍODE
01/02/2017 a 31/12/2017

Base
2.933.333,33 €

Iva
616.000,00 €

TOTAL
3.549.333,33 €

01/01/2018 a 31/12/2018
01/01/2019 a 31/12/2019
01/01/2020 a 31/12/2020
01/01/2021 a 31/01/2021
TOTAL

3.200.000,00 €
3.200.000,00 €
3.200.000,00 €
266.666,67 €
12.800.000,00 €

672.000,00 €
672.000,00 €
672.000,00 €
56.000,00 €
2.688.000,00 €

3.872.000,00 €
3.872.000,00 €
3.872.000,00 €
322.666,67 €
15.488.000,00 €

Segons Decrets de data 29 de desembre de 2017, 31 de desembre de 2018 i 18 de desembre de
2019 es van aprovar modificacions, per ampliació del contracte de serveis de Manteniment i Neteja
per la gestió sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida, a l’empresa CLANSER SA
amb CIF A25040759, per un import total de 81.887,55 € + 17.196,39 € d’IVA (Total: 99.083,94 €),
d’acord amb els informes aprovats i el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, amb efectes data d’inici de l’1 de març de 2017
fins al 31 de gener de 2021.
En data 7 de desembre de 2020 es va lliurar, al Departament de Contractació, la documentació
relativa a les despeses extraordinàries i l’abonament de les factures de neteja de l’espai sanitari
Hotel Rambla- COVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020.
 Informe de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 3 de novembre de 2020.
 Apunt comptable Autorització i Disposició (AD) de despesa per un import de 13.460,65€, emès en
data 28 d’octubre de 2020, a càrrec de la partida pressupostària 07.2310.22700 de l’exercici
pressupostari de l’any 2020, a nom de l’empresa CLANSER,SA amb CIF A25040759, en
concepte de neteja espai sanitari Hotel Rambla COVID durat el període de 22 juny a setembre
2020.
Vist l’informe de la Cap de Serveis de Programes sectorials, de data 3 de novembre de 2020, relatiu a
la tramitació de les despeses extraordinàries i l’abonament de les factures de neteja de l’espai sanitari
Hotel Rambla- COVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020, que diu:
“[...]
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[...]”.
Considerant l’establert a la clàusula 2.9. Serveis no inclosos dintre del present plec o possibles
ampliacions/baixes del Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte de serveis de
manteniment i neteja per la gestió sostenible dels edificis municipals de l’Ajuntament de Lleida, que
diu :
“[...]

[...]”.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de 13.460,65€, emès en data 28
d’octubre de 2020, a càrrec de la partida pressupostària 07.2310.22700 de l’exercici pressupostari de
l’any 2020, a nom de l’empresa CLANSER,SA amb CIF A25040759, en concepte de neteja espai
sanitari Hotel Rambla COVID durat el període de 22 juny a setembre 2020.
Vist que d’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, l’empresa CLANSER SA amb CIF A25040759, ha presentat el certificat d’estar al
corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i el
certificat del compliment d’obligacions tributàries, data 10 de novembre de 2020, ambdós certificats
tenen caràcter positiu.
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Considerant l'art. 219 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Fent ús de la delegació feta de forma expressa en l’Alcaldia segons estableix el punt 5è de l’acord de
Ple de data 26 de febrer de 2016.
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe de la Cap de Serveis de Programes sectorials, de data 3 de novembre de 2020,
relatiu a la tramitació a les despeses extraordinàries i l’abonament de les factures de neteja del espai
sanitari Hotel Rambla- COVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020.
2n.- Aprovar la despesa extraordinàries i abonar les factures, que tot seguit es relacionen, de la neteja
del espai sanitari Hotel Rambla- COVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020,
a l’empresa CLANSER,SA amb CIF A25040759, per un import total de 11.124,50€ + 2.336,15€ d’IVA
(Total: 13.460,65€), d’acord amb l’informe abans aprovat i la clàusula 2.9 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, i que són
les següents:

3r.- Autoritzar i Disposar (AD) a nom de CLANSER,SA amb CIF A25040759, la despesa per import de
13.460,65€ a càrrec de la partida 07.2310.22700 de l’exercici pressupostari 2020, relatiu a les
despeses extraordinàries i abonament de les factures de neteja de l’espai sanitari Hotel RamblaCOVID-Temporers durant el període del 22 juny a 13 setembre 2020.
4t.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CLANSER,SA amb CIF A25040759, a la resta
d’empreses participants en la licitació d’aquest contracte i a tots els departaments municipals
interessats en el mateix.
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