Procediment: Contractació administrativa. Adjudicació de contracte relatiu al control
integral de plagues al municipi de Navàs (desratització, desinsectació i desinfecció)
Disposició: Resolució d’adjudicació
Expedient: EG 1197/2019
Tràmit:
Resolució contracte
1. Antecedents de fet:

II. Des de les mateixes Àrees es creu convenient la necessitat de contractar els serveis a
través d’una societat especialitzada per l’execució del contracte, donada la manca
d’efectius per tal de portar-la a terme per part de l’Administració.

IV. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 14 de juliol
de 2019, va acordar, entre altres, aprovar els plecs de clàusules administratives
particulars i els de prescripcions tècniques que han de regir la present licitació així com
l’autorització de la despesa.
V. La previsió de cost d’aquesta actuació per l'Ajuntament de Navàs es situà en
18.536,00 € (a més l’IVA) i 22.428,56 € (IVA inclòs) pel període de quatre (4) anys, en
els quals s’inclou el pressupost base de licitació així com les corresponents
pròrrogues.
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III. Aquest Ajuntament està tramitant un expedient administratiu (EG 1197/2019) amb la
finalitat de formalitzar la contractació corresponent.

Número: 2019-0543 Data: 03/10/2019

I. Per part de la Regidoria delegada de l’Àrea de Sanitat es va plantejar la licitació del
contracte relatiu al control integral de plagues al municipi de Navàs (desratització,
desinsectació i desinfecció) tenint en compte el que determina l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el qual s’especifica que el
municipi exercirà com a competències de protecció de la salubritat pública.

Els números de referència CPV són els següents:
90922000-6 - serveis de control de plagues.
90923000-3 – serveis de desratització.
90921000-9 – serveis de desinfecció i extermini.
VI. L’esmentada licitació es va incloure en la plataforma de serveis de contractació
pública dins el perfil del contractant de l’Ajuntament de Navàs, per tal de que les
empreses interessades poguessin presentar les seves proposicions, el termini del qual
finalitzar el passat 8 d’agost de 2019.
VII. Per part de la Mesa de Contractació es va procedir, en data 9 d’agost de 2019, a
l’obertura del sobre digital de les empreses que s’havien presentat a la licitació,
procedint a qualificar la declaració presentada pels licitadors, a classificar i avaluar les
propostes així com a proposar l’adjudicació a favor del candidat el qual, un cop
revisada la documentació, aquesta es conforme a la sol·licitada en els plecs, així com
la proposta econòmica la qual no s’ha considerat com oferta anormalment baixa.
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

En aquest sentit, un cop examinada la documentació de les empreses licitadores, la
puntuació fou tal i com s’indica a continuació:
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proposant a la societat Anticex 3D Sanidad Ambiental SAU l’adjudicació de
l’esmentada licitació.
VIII. Per Resolució de l’Alcaldia núm. 493/2019, de 5 de setembre, es va resoldre
requerir a l’empresa Anticimex 3D Sanidad Ambiental SAU per tal que en el termini de
set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què rebés la notificació dels
acords, presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social o autoritzés a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa aquesta acreditació.
En aquest sentit, el termini màxim per a presentar l’esmentada documentació quedà
establert en el dia 18 de setembre de 2019.
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IX. En data 15 de setembre de 2019, l’esmentada societat ha presentat la
documentació requerida per la Corporació, certificats d’estar al corrent amb Hisenda i
Seguretat Social, així com la declaració del compromís d’execució del contracte i, en
aquest sentit, s’ha de procedir a l‘adjudicació del contracte de referència.
2. Fonaments de dret.
1er: La normativa aplicable és la següent:
•

•
•
•

•
•
•

Articles 36.1, 63.1, 131.2, 151, 153.1, 159 i les Disposicions addicionals 2ª, 3ª i
15ª de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre.
Directives 23/2014/UE i 24/2014/UE del Parlament i del Consell.
Article 72 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
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•
•

Les ordenances, el reglament orgànic de la Corporació i les bases d'execució del
pressupost.
Els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació
de l’esmentat subministrament.

L'adopció d'aquest acord és competència de l’alcalde, de conformitat amb la Disposició
addicional segona de la LCSP, si bé aquesta competència ha estat delegada a la Junta
de Govern Local mitjançant Decret 354/2019, d’1 de juliol, publicat al BOP amb número
de registre CEV2019025011, de data 16 de juliol de 2019, havent-se d’advocar a
l’Alcaldia, per raons d’urgència, en els termes de l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, tenint en compte que durant el mes d’octubre
ja no es compta amb els serveis de referència i es crea la necessitat d’adjudicar
l’expedient el més aviat possible.

Segon: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa indicada anteriorment amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. 2019.008.311.22799 del pressupost de la Corporació per
l’exercici del 2019, en la qual existeixen consignació pressupostària suficient per atendre
aquesta despesa.
En aquest sentit,es fa constar que s’haurà de preveure consignació pressupostària
suficient per atendre aquesta despesa en els propers pressupostos municipals dels
exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023, al ser d’abast plurianual.
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Primer: ADJUDICAR la contractació de prestació del servei integral de control de
plagues (desinfecció, desratització i desinsectació), a la societat Anticimex 3D Sanidad
Ambiental SAU, amb CIF núm. A82850611, per l’import de 16.316,00 € (a més l’IVA) i
19.742,36 € (IVA inclòs), en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren
a la part expositiva d’aquesta proposta.
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En conseqüència de tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les
facultats que li confereix la normativa vigent, RESOL:

Quart: PUBLICAR l’anunci d’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del
contractant en un termini no superior a 15 dies, tal i com s’estableix en els articles 151
i 154 de la LCSP respectivament.
Cinquè: DESIGNAR, d’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, com a responsable del
contracte a la tècnica de l’Àrea de Medi Ambient, Sra. Susanna Ribera Planas, a la qual li
correspon supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcte de la prestació pactada.
Sisè: INFORMAR que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via
administrativa, es poden interposar els recursos següents:
•
•

Reposició potestatiu davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
Contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos.
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Tercer: DETERMINAR que l'execució del contracte s'haurà de portar a terme de
conformitat amb allò que disposa el Plec de clàusules administratives particulars, així
com les corresponents prescripcions tècniques..

•

Qualsevol altre recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de
conformitat amb la normativa vigent.

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir
del dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació
apareguda al diari o butlletí oficial.
Setè: PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
Notificacions: a l’adjudicatari, tal i com determina l’article 151.3 de la LCSP.
Comunicacions internes: al responsable del contracte, al Departament d’Intervenció i
Tresoreria i a l’Àrea de Sanitat.

Novè: REMETRE al «Tribunal de Cuentas» l’esmentat contracte menor, de conformitat
amb l’article 335.1 de la LCSP per via electrònica a través de la Plataforma de
contractació on està ubicat el perfil del contractant corresponent a l’Ajuntament de Navàs.

Onzè: FORMALITZAR en document administratiu un document contractual que s’ajusti
amb exactitud a les condicions de la licitació, sens perjudici de la sol·licitud per part del
contractista d’elevar el contracte a escriptura pública, les despeses del qual correran a
càrrec seu.
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Desè: FACULTAR al Sr. alcalde - president per a l’execució dels presents acords i la
signatura de quants documents siguin necessaris.
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Vuitè: COMUNICAR al Registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del
contracte adjudicat, entre les que figurarà la identitat de l’adjudicatari, l’import de
l’adjudicació, així com el desglossament del corresponent IVA, tal i com determina l’article
346.3 de la LCSP.

Ho decreta i signa l’alcalde – president, davant meu la secretària interina que en dona fe.

L'alcalde – president accidental

Davant meu,
La secretària interventora
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Navàs, signat digitalment al marge

