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Núm. de Decret i Data:
2021DECR001703 10/11/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

D’acord amb la memòria emesa per la tècnica en medi ambient municipal de data 8 de
novembre de 2021 en la que es justifica la necessitat de contractar el servei de poda
d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris del terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i de la resta de
requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 (LCSP).
El pressupost base de licitació per dos anys de contracte és de 20.127,91 € més
4.226,87 € d’IVA 21% (24.354,78 € IVA inclòs).
El valor estimat és de 38.319,39€ més IVA, on està prevista la pròrroga del contracte fins
a dos anys més.
La finalitat del contracte és tenir en correcte estat de manteniment l’arbrat viari, per al
fruit i gaudi dels ciutadans del municipi.
El termini d’execució del contracte és de dos anys, prorrogable fins a dos anys més.
El responsable del contracte serà, d'acord amb l'article 62.1 de la Llei de contractes del
sector públic, la senyora Rosa Maria Alentorn, tècnica en medi ambient municipal.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ateses les característiques d’aquest contracte, es considera com a procediment més
adequat el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, d'acord amb l'article 159 de
la Llei de contractes del Sector Públic i oferta amb varis criteris d'adjudicació.
S’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació.
Existeix crèdit suficient a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació
pressupostària

Any

Import sense
IVA
IVA

1.171.21005

2022

13.333,12

21%

2.799,96

16.133,08

1.171.21005

2023

6.794,79

21%

1.426,91

8.221,70

Import IVA

Import total
amb IVA
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20.127,91

2 anys

21%

4.226,87

24.354,78

Caldrà dotar de la suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa derivada
d'aquesta contractació que té caràcter plurianual, de conformitat amb l'article 174 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
D'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP, consta
informe jurídic preceptiu emès pel Secretari de la corporació.
Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde
la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte.
Per tot això, he resolt:
Primer.- Iniciar el procediment licitatori per a la contractació del servei de poda d’arbrat
corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris del terme municipal
de Santa Maria de Palautordera, exp. núm. X2021002529 mitjançant procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, d'acord amb els fets invocats.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, consistent en el servei de poda d’arbrat
corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris del terme municipal
de Santa Maria de Palautordera, amb un pressupost base de licitació de 20.127,91 € més
4.226,87 € d’IVA 21% (24.354,78 € IVA inclòs) per dos anys de contracte.
Tercer. - Procedir a la seva contractació mitjançant procediment obert simplificat,
d’acord amb els articles 159 i concordants de la LCSP.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Quart. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquesta contractació.
Cinquè. Autoritzar la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació
pressupostària

Any

Import sense
IVA
IVA

1.171.21005

2022

13.333,12

21%

2.799,96

16.133,08

1.171.21005

2023

6.794,79

21%

1.426,91

8.221,70

20.127,91

21%

4.226,87

24.354,78

2 anys

Import IVA

Import total
amb IVA
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Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Sisè. Publicar en el Perfil de Contractant l’anunci de licitació, i donar un termini de 15
dies naturals per a la presentació de les ofertes.
Setè. Designar els membres de la Mesa de contractació que seran els següents:
PRESIDENT: Jordi Xena i Ibáñez
PRESIDENT SUPLENT: M. Soledad Garcia i Beneyto, regidora de Barris,
Ensenyament.
VOCALS:
Vocal titular: Francesc Palau Sabater, secretari de la Corporació.
Vocal suplent: Marta Vilardebó i Pinós, tècnica de Gestió i intervenció.
Vocal titular: Sara Galbany Arrabal, interventora.
Vocal suplent: Marta Vilardebó i Pinós, tècnica de Gestió i intervenció.
Vocal titular: Rosa Maria Alentorn Farré, tècnica en medi ambient municipal
SECRETÀRIA DE LA MESA: M. Dolors Sabé i Corney.
SECRETÀRIA DE LA MESA SUPLENT: Marta Vilardebó i Pinós .
Vuitè. Convocar la Mesa de contractació i d’obertura dels sobres pel dia i hora següent:
Sobre A i B:

dia 30 de novembre de 2021

hora

10:00

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

