Josep Maria Caffarel Serra, Secretari de l'Ajuntament de L'ESPLUGA DE
FRANCOLÍ
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària 3/2018 celebrada el dia 24 d’abril
de 2018 va adoptar l'acord que es transcriu a continuació:
III) ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DELS
ESPAIS VERDS PÚBLICS I DE L’ARBRAT VIARI URBÀ.
Expedient 2018-010-02
ANTECEDENTS:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 05/02/2018 es va acordar aprovar els
plecs de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que havia de regir
l’adjudicació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, del contracte del
servei de manteniment de jardineria dels espais públics i l’arbrat viari urbà de
l’Espluga de Francolí, redactat pels serveis tècnics municipals, els quals foren
exposats al públic pel termini reglamentari, mitjançant anuncis publicats al BOPT
núm. 35 de 19/02/2018, DOGC núm. 7561 de 19/02/2018 i taulell d'anuncis
municipal, sense que en aquest termini es presentés cap reclamació, pel que es van
considerar definitivament aprovats.
Oberta simultàniament la convocatòria es va publicar als mateixos diaris oficials
esmentats així com al perfil del contractant municipal. Sortint a licitació els tres lots
en els que tradicionalment està dividit el contracte d’acord amb les diverses zones
diferenciades d’actuació dins del terme municipal.
Dins del termini concedit, es van presentar dues ofertes signades pel Sr. Daniel
Vidal Josa i l’empresa Aprodisca .
Per part de la Mesa es va procedir, en actes celebrats els dies 9 i 13 de març,
públic el segon i anunciat oportunament en el perfil del contractant, a obrir els
sobres núm. 1 i 2, respectivament d'acord amb les Bases que regeixen el concurs.
Per la Mesa es va procedir, en la mateixa sessió celebrada el dia 13 de març, a
valorar les ofertes presentades per a cada lot en licitació, d’acord amb les Bases
establerts en els plecs, amb el resultat següent:
1

Lot núm. 1
DANIEL VIDAL JOSA

Baixa
Punts pel preu Punts Millora Punts totals
6,00 %
20,00
10,00
30,00

Lot núm. 2

Baixa

Plaça de la Vila, 1
43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
NIF: P4305500-C

Punts pel preu

C.e: espluga@esplugadefrancoli.cat
Web: www.esplugadefrancoli.cat

Punts Millora

Punts totals

Telèfon:
Fax :

977870227
977871100

1
2

APRODISCA
DANIEL VIDAL JOSA

1

Lot núm. 3
DANIEL VIDAL JOSA

8,33 %
7,44 %

20,00
20,00

10,00
6,42

30,00
26,42

Baixa
Punts pel preu Punts Millora Punts totals
4,50 %
18,00
10,00
28,00

D’acord amb l’espablert a la base 20a. del Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la licitació, la Mesa, un cop valorades les ofertes
presentades va elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació,
essent els preus sense aplicar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Lot núm. 1 - Casal, Piscina i Garber (Zona 1)
DANIEL VIDAL JOSA

Preu
Valor Planta oferta
18.800,00 €
1.058,98 €

Lot núm. 2 - Zona Freginal i Coves (Zona 2)
APRODISCA

Preu
Valor Planta oferta
16.500,00 €
308,84 €

Lot núm. 3 - Resta de municipi (Zona 3)
DANIEL VIDAL JOSA

Preu
Valor Planta oferta
19.100,00 €
1.517,45 €

La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 27 de març de 2018, va assumir la
relació classificada, per ordre decreixent de puntuació, i va requerir a cada un del
primer posicionat de cada lot en que es dividia la licitació, a presentar la
documentació necessària per a poder perfeccionar el contracte, en aplicació de
l’article 151.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, text refós llei contractes sector
públic (TRLCSP).
Per part de cada un dels posicionats en primer lloc en cada lot, s’ha procedit en
temps i forma a presentar la documentació necessària i a dipositar la garantia
definitiva exigida, per la qual cosa totes les empreses han acreditat la seva
solvència tècnica i professional, havent-.se comprovat, a més, que també es
troben al corrent de les seves obligacions tributàries i socials.
FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable.
Plec de prescripcions tècniques.
Pel Plec de clàusules administratives.
Pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de
la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Pel Reial Decret Legislatiu 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la LCSP.
Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP d’ara
endavant), en tot allò que no estigui derogat pel TRLCSP.
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ACORD
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local un cop acreditat el compliment de les
exigències establertes al Plec de clàusules administratives particulars, per
unanimitat ACORDA:
Primer.- Adjudicar del servei de manteniment de jardineria dels espais públics i
l’arbrat viari urbà de l’Espluga de Francolí a les empreses que s’esmenten per a
cada lot, i amb el valor de planta que ha oferta cada una d’elles com a millora del
contracte, essent tots els preus sense IVA:
Adjudicatari
DANIEL VIDAL JOSA
Lot núm. 1 - Casal, Piscina i Garber (Zona 1)
Lot núm. 3 - Resta de municipi (Zona 3)
APRODISCA
Lot núm. 2 – Zona Freginal i Coves (Zona 2)

Preu

Valor Planta oferta

18.800,00 €
19.100,00 €

1.058,98 €
1.517,45 €

16.500,00 €

308,84 €

Segon.- Determinar que la formalització del contracte s’efectuarà en el termini
màxim de 15 dies hàbils des de que es notifiqui aquesta adjudicació al licitador,
essent l’entrada en vigor el dia 1 de maig.
Tercer.- Que en compliment de l'article 151.4 del TRLCSP es notifiqui aquest
acord a l'adjudicatari, a tota la resta de licitadors, i que simultàniament es publiqui
en el perfil del contractant.
Quart.- Que un cop en vigor els nous contractes és procedeixi d’ofici a retornar,
als avui actuals adjudicataris del mateix servei, les garanties dipositades pel
compliment d’aquells contractes.
Cinquè.- Determinar que contra el present acord procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, i
que potestativament es pot interposar, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha
dictat la resolució.
I perquè així consti als efectes oportuns, lliuro aquest certificat.
l'Espluga de Francolí, 24 d’abril de 2018.
El Secretari
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