Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 15 de juliol de 2021
Expedient núm. X2021000362 - X2021000362
Per Unanimitat dels presents
Aprovat Per 8 Vots A Favor (Daniel Encinas Granados, Jorge Alsina Brunsom,
Concepcion Torras Ferrer, Jordi Regencos Salvador, Sandra Delgado Ruiz, Oriol
Estanyol Mola, Salonica Rodríguez Oliver, Antonio Hermoso Muñoz)

ACORD

APROVACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA
DELS ESPAIS VERDS I JARDINS PÚBLICS, ESPAIS VERDS D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I MARGES DEL MUNICIPI DE CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ
DE L’HEURA, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ
Vist que en data 7 de juliol de 2021 es va dictar una resolució de incoació d’expedient
de contractació del servei de manteniment de la jardineria dels espais verds i jardins
públics, espais verds d’equipaments municipals i marges del municipi de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, per tal d’iniciar el procediment de contractació, i en
compliment de l’esmentada provisió, la Secretària va emetre informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Ateses les característiques del contracte:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: servei de manteniment de la jardineria municipal
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs
Codi CPV: 77341000-2 Poda d’arbres
Valor estimat del contracte: 204.240,00 Euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 136.1600,00 € IVA%: 21%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 164.753,60 Euros
Durada de l'execució: 4 anys

Durada màxima: 6 anys

A la vista de l'expedient de contractació tramitat i vista la redacció dels Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el
contracte.
Vist que el valor estimat del contracte supera en més del 10%, els recursos ordinaris del
pressupost previst per l’exercici 2021, d’acord amb la DA2a, apartat 2, de la LCSP, la
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple de la Corporació.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient, vist l'informe de Secretariaintervenció i el certificat d’existència de crèdit, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 15 de juliol
de 2021, per UNANIMITAT dels presents, ACORDA:
PRIMER. APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
servei de manteniment de la jardineria dels espais verds i jardins públics, espais verds
d’equipaments municipals i marges del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, convocant la seva licitació.
SEGON. APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. APROVAR la despesa corresponent :
Anualitat
2021

Aplicació pressupostària
622.450.210

Import
8.510,00

(25%)

QUART. ADONAR de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic .
SISÈ. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars
i el de prescripcions tècniques . La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. DESIGNAR als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
—
—
—
—

Daniel Encinas Granados, l’Alcalde, que actuarà com a President de la mesa.
Gemma Prats Mulà, la Secretaria-interventora, que actuarà com a Vocal.
Anna Casas Esteva, la tècnica municipal, que actuarà com a Vocal.
Alba Torres Arco, Administrativa, que actuarà com a Secretaria de la Mesa.

Signat electrònicament,

