TD11-022

CONTRACTACIÓ I COMPRES
REF.: 2018/11/TAD
/ cf

Maria José Fernández Ruiz, secretària general de l’Ajuntament de Castellbisbal (Barcelona)
CERTIFICO: La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/09/2018, va aprovar,
entre d’altres i per unanimitat, l’acord següent, a reserva de la redacció que resulti de
l’aprovació de l’acta:
“Vist l'expedient 2018/11/TAD iniciat per a la contractació de serveis d’esporga anual dels
arbres en carrers i jardins, corresponent a les campanyes 2018 i 2019 de Castellbisbal,
mitjançant procediment obert simplificat.
Vist que han estat redactats pels serveis municipals corresponents el Plec de Prescripcions
Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la contractació
i atesa l'existència de crèdit suficient.
Vist que l’expedient incorpora la proposta d’autorització de despesa i atesa l’existència de
crèdit suficient.
Vist l’informe jurídic emès per part del coordinador de Serveis Territorials.
Vist l’informe preceptiu emès per la secretària general.
Atesa la legislació sobre contractes de les administracions públiques, en concret, la Llei
9/2017 de 08.11 de Contractes del Sector Públic.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d’Alcaldia, número
1579, de 26 de juny de 2015, s’adopten els acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per a la contractació de serveis
d’esporga anual dels arbres en carrers i jardins, corresponent a les campanyes 2018 i 2019
de Castellbisbal, amb un pressupost de licitació de 50.084,34 €, IVA exclòs (60.602,05
euros, IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars que consten en l’expedient.
TERCER.- Aprovar la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació de 60.602,05
euros, IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 09.1710.21001 “Conservació
jardineria” dels exercicis 2018 i 2019 del Pressupost Municipal, amb la condició suspensiva
què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els
correponents pressupostos.
QUART.- Anunciar la licitació en el Perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art 135 de la Llei de
Contractes del Sector Públic. “
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I perquè consti signo aquest certificat amb el vist-i-plau de: Alcalde (Joan Playà i Guirado)
Datat a Castellbisbal el dia de signatura del document.
Document signat electrònicament per:
Secretari/a (Maria José Fernández Ruiz)
Alcalde (Joan Playà i Guirado)
Conforme, d’acord amb els antecedents documentals que consten en aquesta unitat de
gestió. La persona responsable de la unitat de gestió, Coordinador de Serveis Territorials
(Contractació i Compres) (Josep Brugal Puig), signo electrònicament aquest document.
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