Mònica Iborra i Giró, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Vilablareix, comarca del Gironès,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de desembre de 2020, va aprovar
per unanimitat:
Aprovació de l’expedient, del plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques per a la contractació del servei de conservació, manteniment i
neteja de vies públiques i d’espais verds públics de Vilablareix, per procediment obert,
tramitació ordinària, reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa social.

FONAMENTS DE DRET
-Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
-Article 122 i següents de la LCSP que regulen el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques dels contractes.
-Articles 131 i següents de la LCSP en quan el procediment d’adjudicació dels contractes de les
administracions Públiques.
-La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic en relació amb l’article 274.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’òrgan competent per contractar
aquest servei és la Junta de Govern Local de la corporació per no superar la quantia del
contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament, referit als recursos
ordinaris del pressupost, ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
-Mitjançant Decret d’Alcaldia 97, de data 18 de juny de 2019 es va procedir a delegar de
competències de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. Així doncs, correspón a la Junta
de Govern Local aprovar l’expedient de contractació i d’obertura del procediment d’adjudicació,
ordenar la despesa i aprovar el plec de clàusules administratives.
-La Disposició Addicional 4a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, preveu la reserva a
participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes a centres especials de
treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, que desenvolupen activitats econòmiques amb
la finalitat d’aconseguir la reintegració al mercat laboral de grups vulnerables, afavorint així la
seva inclusió social.
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Els serveis municipals han redactat el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
que ha de regir per a la contractació del servei de conservació, manteniment i neteja de vies
públiques i d’espais verds públics de Vilablareix.

S’entén per Centre Especial de Treball les entitats que figuren inscrites en el Registre de Centres
Especials de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme
similar d’altres comunitats Autònomes.
S’haurà de disposar de la corresponent acreditació amb número de registre oficial, complir amb
el requisits establerts per l’ordenament jurídic vigent, i els requisits de la Disposició Final 14ª de
la LCSP que modifica l’article 43 del Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 29 de
novembre.
Per tot això, a proposta de la Presidència i per unanimitat, s’acorda:

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert, tramitació ordinària, reservat
a Centres Especials de Treball d’iniciativa social, per a la contractació de la conservació,
manteniment i neteja de vies públiques i d’espais verds públics del municipi.
Tercer.- Aprovar la despesa del contracte amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents
del vigent pressupost general de la corporació:
1531.21002 MANTENIMENT CARRERS I CAMINS
Quart.- Anunciar la licitació en el perfil del contractant.

I perquè així consti, s’emet la present certificació.
Vilablareix, a data de la signatura electrónica

La Secretària
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Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a la contractació
del servei de conservació, manteniment i neteja de vies públiques i d’espais verds públics de
Vilablareix, que es transcriuen a continuació.

