ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I SEGURETAT
Decret núm.
/2022
Núm. Exp. 2095-2022

Fets
1. En data 25 d’abril de 2022 té lloc l’obertura de sobres digitals presentats a la licitació per
adjudicar, mitjançant procediment obert simplificat sumari, la prestació del servei de recollida
i transport de fibrociment al municipi de Sant Adrià de Besòs, inicialment previst per un any,
amb inici des de l’adjudicació, per els imports màxims següents:

2. Feta l'obertura, es comprova que han entrat les següents ofertes, d’acord amb els imports
següents:
Empresa
AMIANTSTOP CATALUNYA SL
VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL SL

Import IVA exclòs
3.404,50 €

Import IVA inclòs 10%
3.744,95 €

3.450,00 €

3.795,00 €

3. En data 26 d’abril de 2022, el tècnic d’Infraestructures i Medi Ambient i el cap de la Secció
d’Infraestructures emeten un informe on, proposen l’exclusió d’AMIANSTOP CATALUNYA
SL del procés de la licitació degut a que no presenten la documentació que s’indicava a
l’apartat H del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, condició que
era indispensable per poder-se valorar la oferta.
En el mateix informe, sent la única empresa que queda per valoració i complint inicialment
amb els requisits del plec de clàusules administratives, proposa la contractació de

VERDMON, GESTIÓ AMBIENTAL SL pel servei de recollida i transport de fibrociment al
municipi de Sant Adrià de Besòs amb la següent puntuació:

4. En data 28 d’abril de 2022, s’ha dut a terme la comprovació de la documentació presentada
i s’estableix que les citades empreses es troben legalment constituïdes, que el signant té
poder per formular l’oferta, que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries
i amb la seguretat social, que es troba donades d’alta a l’IAE, que es troba en possessió
d’una assegurança de responsabilitat civil i que no està incursa en cap prohibició de
contractar.

5. Vist l’informe favorable sobre l’adjudicació del contracte emès pel cap de Serveis Generals
de data 29 d’abril de 2022.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveuen els articles 150, 151, 157, 158 i 159 de la Llei de Contractes del
Sector Públic; i el Plec de clàusules administratives generals, aprovat per acord plenari del 26 de febrer
de 2010;
En ús de les delegacions de l’alcaldia de data 13 d’abril de 2021 en matèria de contractació
administrativa, en el regidor delegat d’Hisenda i Recursos generals,

Per tant,
RESOLC:
1. Excloure de la valoració a AMIANTSTOP CATALUNYA SL, amb NIF B67589515, per no
presentar la documentació inclosa en l’apartat H del quadre de característiques del plec
administratiu.
2. Acceptar les puntuacions resultants segons el següent quadre:

3. Adjudicar a VERDMON, GESTIÓ AMBIENTAL, amb NIF B63491260, el contracte de servei
de recollida i transport de fibrociment al municipi de Sant Adrià de Besòs, pels imports
següents:

4. Aprovar que la despesa de 2.496,63 euros, IVA inclòs, corresponent a l’any 2022 s’imputi a
la partida del pressupost núm. 106.1621.22700, en la qual hi ha el crèdit adequat i suficient
per satisfer les obligacions que se'n deriven i sotmetre l’efectivitat del present acord a la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici pressupostari de l’any 2023:

5. Notificar l’adjudicació a tots els licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
6. Informar als adjudicataris que aquest contracte es formalitza, en un termini màxim de 15 dies,
mitjançant la signatura electrònica d'acceptació d'aquesta resolució, d’acord amb el que
disposa la legislació vigent.
Sant Adrià de Besòs, signat i datat digitalment,
El regidor delegat d’Espai Públic i Seguretat

En dono fe
El secretari

José Luis Martínez Cardoso

Josep Reverendo Carbonell

