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ACTA0005/LLASRAOUI

AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Exp. Núm : COBS2021000031
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Marta Vila Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
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CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 26 d´agost de 2021
(PLE2021000012 ), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
«7.1. CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT, AUDITORIES
TÈCNIQUES I ASSESSORAMENT EN LA MILLORA CONTÍNUA DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (REF. 2832C) (X2021021355)
Aquesta Corporació ha de contractar la prestació del servei de control de qualitat,
auditories tècniques i assessorament tècnic de la prestació del servei de neteja viària,
neteja de platges, recollida de residus i gestió de la Deixalleria Municipal, d’acord amb el
que preveu el Plec de prescripcions tècniques redactat per la Cap de l’Àrea de Gestió de
Residus i Neteja Urbana, en data 11 d’agost de 2021.
En data 12 d’agost de 2021, es va redactar el Plec de condicions administratives i
econòmiques particulars que ha de regular l’esmentada contractació (codi de verificació
electrònic COVE: 5c053abf-fc0a-4aad-a11c-004f45c07739.
En data 17 d’agost de 2021, es va emetre informe d’acord amb l’article 116.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (COVE: 9e9993b7-511c-4292b944-fcf017bad715).
En data 19 d’agost de 2021, la secretària acctal. va informar favorablement el Plec de
condicions administratives i econòmiques particulars (COVE: 38e31539-635e-494d-b55aef725db8a2d9).
En relació al finançament d’aquest contracte, la clàusula 6.6 del plec de prescripcions
tècniques que regeix el contracte de neteja viaria, neteja de platges, recollida de residus i
gestió de la deixalleria de Sant Feliu de Guíxols, preveu: “Per al finançament de la gestió
del control dels serveis, que comportarà la inspecció, seguiment i vigilància d’aquests,
l’adjudicatari haurà de posar a disposició de l’Ajuntament el 1’5% de les despeses anuals
directes d’execució del contracte”.
En conseqüència, aquest contracte es finançarà a càrrec de l’adjudicatària del servei
objecte de control, i es facturarà d’acord amb la clàusula 15a del Plec de prescripcions
tècniques que regula aquesta licitació.
Atès l’art. 117 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 (LCSP).
El Ple municipal acorda:
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Primer. Aprovar l’expedient de contractació i els Plecs de clàusules econòmiques i
administratives particulars (PCAP), i de prescripcions tècniques (PPT), de dates 12 i 11
d’agost de 2021, respectivament, per a la contractació del servei de control de qualitat,
auditories tècniques i assessorament tècnic de la prestació del servei de neteja viària,
neteja de platges, recollida de residus i gestió de la Deixalleria Municipal.
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Segon. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació d’acord amb l’esmentat PCAP
que, en extracte, diu així:
1. Objecte del contracte. Prestació del servei de control de qualitat, auditories
tècniques i assessorament tècnic de la prestació del servei de neteja viària, neteja
de platges, recollida de residus i gestió de la Deixalleria Municipal, de Sant Feliu de
Guíxols.
2. Forma i procediment d’adjudicació. Aquest contracte es tramitarà amb caràcter
ordinari i s’adjudicarà mitjançant procediment obert, regulat a l’art. 156 de la LCSP,
subjecte a regulació harmonitzada.
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris, establerts en
l’apartat H del PCAP.
3. Tipus de licitació. S’estableix un preu base de licitació de 56.607,64 euros/anuals
(IVA a part).
4. Durada del contracte. S’estableix en 1 any, a comptar des del dia següent que
s’iniciï l’execució del contracte principal que porta causa (contracte del servei de
neteja viaria, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria,
actualment en procés de licitació), sempre que s’hagi produït la formalització del
contracte tal com exigeix la LCSP, i es podrà prorrogar per quatre anualitats més,
d’any en any (en total, 5 anualitats).
5. Garantia provisional i definitiva. No s’estableix garantia provisional. L’adjudicatari
haurà de dipositar a l’Ajuntament una garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació.
6. Solvència econòmica/financera i tècnica professional. Per a poder participar en el
procediment, els licitadors hauran d’acreditar que disposen de la solvència
econòmica i financera i de la solvència tècnica i professional, exigida en l’apartat
G.1 del PCAP.
Així mateix, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de disposar, en l’àmbit
de treball i en execució efectiva, dels adients mitjans tècnics i personals indicats en
l’apartat G.2 del PCAP.
7. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 30 dies naturals, a
comptar a partir de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’oficina de
publicacions de la Unió Europea, per presentar les ofertes mitjançant l’eina de
Sobre Digital, accessible des de l’anunci de licitació publicat al Perfil, a l’adreça
electrònica següent: http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
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8. Perfil de contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es
publicaran
en
el
Perfil
de
contractant
de
l’Ajuntament:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
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Tercer. Delegar a la Junta de Govern Local totes les competències que la normativa sobre
contractació pública atribueix al Ple com a òrgan de contractació amb caràcter delegable,
per a la contractació del servei de control de qualitat, auditories tècniques i assessorament
tècnic de la prestació del servei de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i
gestió de la Deixalleria Municipal.»

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el
previst a l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
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