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Antoni Alsina Simal, Secretari - Interventor de l’Ajuntament de Canyelles,
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CERTIFICO: Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29/9/2021 va
adoptar, entre altres, el següent acord:

PART EXPOSITIVA
Vist que en data 29.07.2020, el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar
iniciar l’expedient núm. 18/2020 preparatori de la contractació del servei de neteja viària del
municipi de Canyelles.
Vist que el pressupost base de licitació és de 1.384.722,26 € (IVA exclòs), 1.523.194,50 €
(IVA inclòs), pel període de vuit anys (96 mesos), calculat d’acord al que disposen els
articles 101 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes dels sector
públic (en endavant, LCSP). En conseqüència, segons l'article 156 de la LCSP, s'escau, que
el procediment d'adjudicació del contracte sigui el procediment obert tramitació ordinària
harmonitzat.
Vist que en data 17.09.2020, el Secretari – interventor va emetre informe núm. 29/2020,
relatiu a l’expedient de contractació que regiran la contractació de l’adjudicació del servei de
neteja viària urbana de la via pública del municipi de Canyelles, conclou que: “donat que és
un contracte plurianual amb una durada superior als 4 anys, serà competència del plenari
municipal. Per tot allò exposat, el que subscriu entén que una vegada incorporat el certificat
de l’existència de consignació pressupostària, no existeix inconvenient legal per a què el Ple
municipal de l’Ajuntament de Canyelles, aprovi la convocatòria del procediment proposat.”
Vist que en data 30.09.2020, el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar
aprovar l’expedient núm. 18/2020 de contractació del servei de la neteja viària del terme
municipal de Canyelles, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir el procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Vist que posteriorment es va revisar la redacció del plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, en constatar-ne l’existència d’errors materials
que podrien afectar al procediment d’adjudicació.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS

PART DISPOSITIVA
Primer.- APROVAR l’expedient núm. 40/2021 relatiu al procediment de contractació del
servei de la neteja viària del terme municipal de Canyelles.
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir el procediment d’adjudicació d’aquest contracte.
Tercer.- CONVOCAR el procediment d’adjudicació i PUBLICAR un anunci de licitació al
“Diari Oficial de la Unió Europea” i al Perfil del contractant de l’Ajuntament.
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 575.1530.22714, amb
una anualitat (8 anys) de 190.399,31 € (IVA INCLÒS).
Cinquè.- FACULTAR a l’alcaldessa-presidenta perquè subscrigui tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords, i rectificar en qualsevol moment,
els errors aritmètics o de fet que es poguessin produir.
Sisè.- COMUNICAR que contra l’anunci de licitació i els plecs, actes que exhaureixen la via
administrativa, les persones interessades, poden interposar un recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la seva publicació al perfil del contractant de
l’Ajuntament. Contra les actuacions esmentades susceptibles de ser impugnades mitjançant
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el recurs especial, no es poden interposar recursos administratius ordinaris. La interposició
del recurs especial en matèria de contractació te caràcter potestatiu.
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Igualment els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació dels actes al perfil del contractants o al de la seva
notificació quan escaigui.
Tot això sens perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.
Perquè consti, ho signo, amb el vistiplau de l’Alcaldessa - Presidenta
Canyelles, 1 octubre de 2021

Vist i Plau
L’Alcaldessa - Presidenta

El Secretari

