RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació de l’expedient:
Contractació del servei de gestió integrada del tractament fitosanitari als espais públics del
municipi de Sant Celoni
Antecedents:
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 21.03.2013, va aprovar la moció
presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i
plaguicides agrotòxics en els espais públics.
En la moció aprovada es va acordar la revisió del model de manteniment de l’arbrat viari i de
les zones verdes del municipi, i l’estudi de sistemes alternatius a l’ús de productes plaguicides i
herbicides.
En compliment dels compromisos adquirits, l’any 2017 la Corporació va signar un contracte
administratiu amb una empresa externa, Centroplag SL, per a la prestació del servei de
control i gestió del tractament fitosanitari als espais públics del municipi.
El servei contractat ha permès resoldre les molèsties a les persones i ha evitat el
debilitament de l’arbrat de l’espai públic, causats per plagues d’animals invertebrats i/o
fongs.
Davant la finalització de l’actual contracte i atesa la necessitat de seguir controlant les
possibles plagues en l’arbrat viari i les males herbes en els espais verds públics del municipi,
amb un baix nivell d’ús de plaguicides i herbicides alliberats, l’alcalde ha disposat l’inici del
procediment per a una nova contractació del servei de gestió integrada del tractament
fitosanitari als espais públics de Sant Celoni.
Des de l’Àrea de Medi Ambient i Territori s’ha redactat el Plec de prescripcions tècniques
que defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de la
contractació en 20.039,90 € (base imposable de 16.561,90 € més el 21% d’IVA) i que
proposa, entre d’altres qüestions, els criteris de solvència a complir pels licitadors i els
criteris de valoració de les ofertes presentades.
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars
que ha de regular la contractació i s’ha emès un informe jurídic sobre la normativa aplicable i
el procediment a seguir.
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del
contracte.
Fonaments de Dret:
L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), estableix
que són contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una
obra o d’un subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el
servei de forma successiva i per un preu unitari.

La contractació del servei de gestió integrada del tractament fitosanitari als espais públics de
Sant Celoni s’adequa a aquesta definició.
D’acord amb l’article 21 de la LCSP i atès que el valor estimat del contracte ascendeix a la
quantitat de 37.227,54 €, IVA no inclòs, el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada i es tramitarà, de manera ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat
que estableix l’article 159.6 de la LCSP per tractar-se d’un contracte de serveis amb un valor
estimat inferior als 60.000 € i entre els criteris de valoració no n’hi ha cap que estigui
subjecte a judici de valor.
L’anunci de licitació del contracte només precisarà de la publicació al perfil del contractant
de l’Ajuntament i tota la documentació necessària per a la presentació d’ofertes haurà
d’estar disponible per mitjans electrònics des del mateix dia de la publicació de l’anunci.
Competència:
Atès el valor estimat del contracte i vist que la seva durada no excedeix de 4 anys, l’òrgan
competent en aquest expedient és la Junta de Govern Local per haver-li delegat la
competència l’Alcaldia per Resolució de 17.06.2019 (publicada al BOP de 01.07.2019). La
competència engloba l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació,
l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
l’adjudicació de les obres. També comprèn l’adopció de les successives fases de realització
de la despesa.
No obstant, l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector púbic,
estableix que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el coneixement d’un
assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o per delegació als seus òrgans
administratius dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica
o territorial ho facin convenient.
D’acord amb això, i atès que el període en què es poden donar episodis de plaga de pugó
en arbrat viari, amb les conseqüents molèsties a la ciutadania, és durant el mes de juny i
juliol i vist que les condicions meteorològiques d’enguany estan essent favorables per a
aquest tipus d’erupcions, és aconsellable avançar al màxim possible la contractació del
servei, per la qual cosa,
RESOLC:
1. Avocar la competència delegada per Resolució de l’Alcaldia de 17.06.2019 en la Junta de
Govern Local, per al coneixement concret d’aprovar l’inici de la contractació del servei de
gestió integrada del tractament fitosanitari als espais públics del municipi de Sant Celoni.
2. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat abreujat, del servei de gestió integrada del tractament fitosanitari als espais
públics de Sant Celoni.
3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.
4. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil
del contractant d’aquest Ajuntament.

5. Autoritzar la despesa de 9.584,70 € (corresponent als mesos de juny a desembre
d’enguany) a l’aplicació pressupostària 05.311D0.22799 (Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals) del pressupost de la Corporació per a 2021, quedant supeditada
l’aprovació de la resta de la despesa a (10.455,20 € per a l’any 2022) a l’existència de crèdit
en el pressupost corresponent.
6. Designar els treballadors següents com a membres de la unitat tècnica encarregada de
l'obertura i valoració de les proposicions, d’acord amb l’article 159.6.d LCSP i la clàusula 14
del Plec de clàusules administratives particulars:
-

Sergi Ribas Beltrán
Anna Puig Soler
Marta Miralles Cassina

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez

El secretari municipal,
Sergi Ribas Beltran

