JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida,
segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
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CERTIFICO: Que amb data 31 de juliol de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
14.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE
LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA: PARC DELS CAMPS ELISIS,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I ANTICIPADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SOTMÈS A REGULACIÓ
HARMONITZADA. CONTRACTE RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL, I INICI DE LA LICITACIÓ
Vista la proposta de la regidora de Participació i Lluita contra la Corrupció, per
unanimitat, s’acorda:
1r. Aprovar l’informe previ justificatiu de la Cap de Secció de Parcs i Jardins i la
Coordinadora de Sostenibilitat, de data 25 de juny de 2020, per a la contractació del
Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria urbana de la ciutat de
Lleida: Parc dels Camps Elisis. Contracte reservat a Centres Especials de Treball,
tramitat de forma ordinària anticipada, amb un pressupost total de 646.312,68 € IVA
inclòs i una durada de dos anys prorrogables per dos anys més.
2n. Aprovar del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que ha de regir el contracte del Servei de manteniment, conservació i neteja
de la jardineria urbana de la ciutat de Lleida: Parc dels Camps Elisis, mitjançant
procediment obert amb tramitació ordinària de forma anticipada, amb diversos criteris
d’adjudicació, reservat a Centres Especials de Treball i subjecte a regulació
harmonitzada, amb un pressupost total de 646.312,68 € IVA inclòs i una durada de dos
anys prorrogables per dos anys més, segons el següent desglossament per tipus d’IVA
i conceptes:
PERÍODE
16 gener a 31
desembre 2021
1 gener a 31
desembre 2022
1 de gener a 15
de gener 2023
Total

MANTENIMENT

IVA (21%)

NETEJA

IVA (10%)

TOTAL

214.716,24 €

45.090,41€

45.721,51 €

4.572,15 €

310.100,31€

223.699,17 €

46.976,83€

47.709,40 €

4.770,94 €

323.156,34€

8.982,93 €

1.886,42€

1.987,89 €

198,79 €

13.056,03€

447.398,34 €

93.953,66€

95.418,80 €

9.541,88 €

646.312,68€

3r. Atès que, d’acord amb l’establert a l’art. 117.2 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
Contractes del Sector Públic, aquest expedient és de tramitació anticipada, per tant, la
seva adjudicació està sotmesa a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient pel
finançament de les obligacions derivades del contracte en el corresponent exercici
pressupostari, desprès de la seva adjudicació, que s’habiliti el crèdit per fer front a la
despesa del contracte, a càrrec de la partida 06.1710.22799 per un import total de
646.312,68 € , amb el següents desglossament per exercicis pressupostaris:
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-

Any 2021, per un import de 310.100,31 €.
Any 2022, per un import de 323.156,34 €.
Any 2023, per un import de 13.056,03 €.

Documento firmado con el sello electrónico del Ayuntamiento de Lleida / Document signat amb segell electrònic de l'Ajuntament de Lleida
Validesa del document: Original

4t. Iniciar procediment licitatori, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària
de forma anticipada, amb diversos criteris d’adjudicació, reservat a Centres Especials
de Treball i subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb allò que estableix
l’article 22 i 156 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 Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
5è. Delegar de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l’Alcaldia tots els actes
de desenvolupament o execució del present acord incloent l’adjudicació, formalització
del contracte i altres.

I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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