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Identificació
Dep.: Medi Ambient
Assumpte: Aprovar la despesa, l’inici de l’expedient i l’adjudicació del
contracte menor de valoració de les ofertes presentades a la licitació del servei
de recollida d’escombreries, neteja viària i gestió de deixalleries de diferents
municipis del Tarragonès.
Fets
1. Aquest Consell Comarcal, per delegació de diferents municipis, ha redactat
els Plecs de condicions que han de regir l’adjudicació del servei de recollida
d’escombreries, neteja viària i gestió de deixalleries de diferents municipis
del Tarragonès.
2. Un cop conclòs el termini de presentació d’ofertes, s’escau procedir a la
seva valoració, d’acord amb els criteris que rauen al Plec tècnic.
3. La valoració s’ha d’efectuar de forma diligent per a poder adjudicar a
l’empresa guanyadora el servei el més aviat possible, atès que la situació
dels vehicles i dels contenidors actuals està força deteriorada.
4. Donada la complexitat dels Plecs de condicions, no es pot establir un preu
tancat per a la valoració de les ofertes presentades, establint-se un
preu/hora de treball de 60 euros com a màxim més IVA.
5. S’ha demanat pressupost a un tècnic capacitat per a l’execució del
contracte de conformitat amb l’informe del tècnic del departament de Medi
Ambient, i que correspon a l’enginyer Sr. Jordi Molas Ruiz.
6. El tècnic oferta el preu de 58 euros/hora més IVA de treball per a tasques
d’enginyer superior, i de 40 euros/hora més IVA per a feines auxiliars.
7. El tècnic comarcal de Medi Ambient ha emès un informe, que es troba a
l’expedient i es dona per reproduït, sobre la necessitat i urgència d’aquesta
adjudicació.
8. Així mateix es fa constar que el proveïdor escollit està habilitat
professionalment, no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin el topall màxim establert per
aquest tipus de contracte, i que no s’ha alterat l’objecte del mateix.
9. La Secretaria valida i informa favorablement aquesta contractació de
serveis com a contracte menor que s’ajusta a la vigent legislació de
contractes públics.
10. S’ha presentat declaració responsable sobre incompatibilitats i capacitat
per a contractar i estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social, restant acreditada a l’expedient, conforme l’adjudicatari
no té cap incompatibilitat, ni deute per poder contractar amb
l’administració.
11. La intervenció comarcal informa que existeix consignació pressupostària
per aquesta despesa a la partida 1621.22706 del vigent pressupost
comarcal.
Fonaments de dret
1. L’article 13.1.g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
2. Els articles 17, 118, 131.3, 308 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del Sector Públic.
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3. El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò que no estigui derogat per la LCSP.
4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Ratificar l’informe de necessitat del tècnic comarcal del departament
esmentat anteriorment.
2. Aprovar la despesa i iniciar l’expedient de contractació corresponent a la
valoració de les ofertes presentades a la licitació convocada pel Consell
Comarcal, per delegació de municipis, del servei de recollida
d’escombreries, neteja viària i gestió de deixalleries.
3. Adjudicar a l’enginyer Sr. Jordi Molas Ruiz, amb CIF 39676136-D el servei
esmentat, d’acord amb el detall que figura al seu pressupost per un
import/hora màxim de 58 euros més 12,18 d’IVA i amb les següents
condicions:
- L’execució del contracte es realitzarà amb subjecció a l’informe de
necessitats que figura a l’expedient.
- Codi CPV 71356200-0
- El responsable del contracte serà el tècnic de l’àrea de Medi Ambient.
- Termini d’execució serà com a màxim la data d’adjudicació del contracte
objecte de la present valoració.
- No es preveu la revisió de preus del contracte.
- A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les
persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com
personal del Consell Comarcal del Tarragonès.
- Número d’expedient: 64-MA-2019
4. Notificar aquesta adjudicació a l’interessat.
5. Publicar l’extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
la transparència i al perfil del contractant.
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