APROBADO

Ref.: 2019/1428/19 - Licitació 19-076 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES

Diligència
Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord aprovat per
Junta de Govern Local en sessió que va tenir lloc en data 06 de març de 2020

«
« EXP. 19-076 ACORD INICI JGL TRAMITACIO ORDINARIA (V140319)
MI/ef

CHACON MURILLO,Jesus (1 de 1)
24_Cap de Secretaria
HASH:60D52B88D4F1E989296C5A17FCB7EC25695000C3

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret 2019/2497 de data 20 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província
de data 2 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Administració proposa
l’adopció dels presents
ACORDS
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació:
Naturalesa: Subministrament
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de plantació
d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II.
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Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la
Secretària General i l’Interventor.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Diligència

Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques:
Naturalesa: Subministrament
Objecte del contracte: Subministrament d’arbres i els corresponents treballs de plantació
d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu

APROBADO

Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter pluriennal, amb aplicació als exercicis i
pels imports següents:
Exercici
2020
2020
2021
2022

Partida Pressupostària
0112.1710A.6190004
0112.1710A.2100001
0112.1710A.2100001
0112.1710A.2100001

Import (IVA inclòs)
53.591,01 €
6.045,16 €
6.045,16 €
6.045,16 €
Total:

71.726,49 €

subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat per a l’adjudicació de
l’esmentada contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Cornellà.

Setè.- Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic.»
»
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En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos
següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei 9/2017 de 8 de
novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al Portal de
Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
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Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió
de preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular.

