ar/vg
M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l'Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans, comarca del Vallès Occidental,
C E R T I F I C O : Que el Ple de l'Ajuntament, a la sessió de caràcter ordinari del
dia 26 de setembre de 2019, amb l'assistència de setze regidors presents dels
disset que composen la corporació municipal, va prendre l'acord que consta a
l'esborrany de l'acta, que no serà aprovada fins a la celebració del proper ple, i
que seguidament es transcriu:
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PRP2019/1369 APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
NÚM.2019/8784 DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA
VIÀRIA, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I RECOLLIDA DE FIBROCIMENT A LA
VIA PÚBLICA I AL MEDI NATURAL AL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS.
Atès que es proposa la contractació dels serveis de recollida de residus, neteja
viària, gestió de la deixalleria i recollida de fibrociment a la via pública i al medi
natural al municipi de Palau-solità i Plegamans.
Vist que l’expedient que s’eleva per la seva aprovació per part de l’òrgan de
contractació conté els documents que l’han d’integrar d’acord amb la normativa
aplicable degudament complimentats.
Vist que a l’expedient de contractació que es proposa li és aplicable la llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), així com en el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre en tot allò que no
el contradigui, el Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i resta
de normativa d’aplicació a la contractació de les Administracions Públiques.
Vist l’informe de necessitats emès i que s’adjunta en annex.
Vist allò establert a la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP
segons la qual l’òrgan competent en aquesta matèria i per l’adopció del present
acord, és el plenari de l’Ajuntament i que en l’expedient consten també el certificat
d’existència de crèdit i l’informe d’intervenció de fiscalització de la despesa.
Atès el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent en sessió ordinària
de data 19 de setembre de 2019.

Serveis
d'Administració
Electrònica

Per 9 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM i JxPSIP-JUNTS, per 4 vots
en contra del grup municipal PSC-CP i amb 3 abstencions dels grups municipals
PRIMÀRIES i C’s, s’acordà:
PRIMER.- Incoar l’expedient de contractació dels serveis de recollida de residus,
neteja viària, gestió de la deixalleria i recollida de fibrociment a la via pública i al
medi natural al municipi de Palau-solità i Plegamans, amb divisió en lots, de
conformitat amb allò establert a l’informe de necessitats.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació harmonitzat, per procediment obert i
tramitació ordinària, per contractar els serveis de recollida de residus, neteja
viària, gestió de la deixalleria i recollida de fibrociment a la via pública i al medi
natural al municipi de Palau-solità i Plegamans.
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TERCER.- Aprovar l’autorització de la despesa de conformitat amb el detall
següent:
Any 2020
Partides pressupostàries:

30404 16210 22710
30404 16240 22711
30404 16300 22700
-

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS
SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT
DEIXALLERIA
NETEJA I HIGIENE VIES PÚBLIQUES

Import 1.877.919,69 € (IVA inclòs) per 1 any de durada del contracte.

QUART.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que regiran la licitació esmentada, i que
s’adjunten com annex 2 i annex 3 respectivament
CINQUÈ.- Aprovar l’obertura de la licitació i acordar la seva publicitat al Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE) i a la Plataforma Pública de Contractació (perfil
del contractant), establint un període de 35 dies naturals per la presentació de
proposicions a comptar des de l’enviament de l’anunci de contractació al DOUE
perquè els interessats puguin presentar les seves proposicions.
I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde, a Palausolità i Plegamans.
Vist i plau,
L'alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

