13/04/2018 Secretària

DECRET D’ALCALDIA
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Boté Massagué, Mireia

Exp. ABSIS: 2017/590

AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A
L’EMPRESA UTE CORMA-PROMOJARDÍ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS MUNICIPALS, CONVOCAT MITJANÇANT UN
CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

En data 28 de desembre de 2017, va sortir publicat al BOPB l’anunci de la licitació.

En data 16 de gener de 2018 es va dur a terme l’obertura dels sobres ‘A’, amb la
documentació administrativa.
En data 22 de gener de 2018, es va dur a terme l’obertura dels sobres ‘B’, amb la
documentació tècnica relativa a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
En data 9 de febrer de 2018, es va dur a terme l’obertura pública dels sobres ‘C’, amb la
documentació tècnica relativa als criteris d’avaluació automàtica. La Mesa de
Contractació va acordar requerir a l’empresa PAISATGISME MELSIÓ, S.L.U, que aportés
informació sobre la superfície del local, atès que sense aquesta informació, esmenable,
la seva oferta no podia ser valorada.
En data 14 de febrer de 2018, l’empresa PAISATGISME MELSIÓ, SLU, va aportar la
documentació requerida.
En data 14 de febrer de 2018, es va dur a terme l’avaluació de la documentació
aportada per l’empresa requerida i l’avaluació de les ofertes. La Mesa de Contractació
va acordar proposar a la Junta de Govern Local la contractació de l’empresa UTE
CORMA-PROMOJARDÍ atès que va presentar l’oferta més avantatjosa per a
l’Ajuntament, d’acord amb el que consta a la taula resum de la puntuació dels sobres
‘B’ i ‘C’ que es transcriu a continuació:

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Servei signatura ecc139fc91394ee9a0d19fd15a93b672001
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El pressupost màxim de licitació s’estableix en 100.000 €/anuals (IVA exclòs).
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Triadó Bergés, Josep

En data 11 de desembre de 2017, per Junta de Govern Local es va aprovar l’inici del
procediment de contractació del servei de manteniment dels parcs i jardins municipals,
mitjançant un concurs i procediment obert.

Empresa

1r
2n
3r
4t

Puntuació
sobres B
36,25
21,00
18,00
7,50

UTE Corma-Promojardí
Fundació CEO del Maresme
Ambientalia World, SL
Paisatgisme Melsió SLU

Puntuació
sobres C
43,39
39,54
37,99
44,40

TOTAL
PUNTUACIÓ
79,64
60,54
55,99
51,90
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Ordre
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La proposta presentada per les empreses CORMA, SCCL i PROMO JARDÍ-SERVEIS PER LA
JARDINERIA, S.L. en data 12 de gener de 2018 i RGE núm. 131 és la següent:

Vist que en data 8 de març de 2018, amb RGE 1065, l’empresa UTE CORMAPROMOJARDÍ va presentar la documentació requerida.
Vist el que estableix l’article 10 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim
Jurídic del Sector Públic quant a la possibilitat de l’òrgan delegant d’avocar les
competències delegades.
Vist que d’acord amb l’article esmentat en el paràgraf anterior l’Alcalde pot recuperar
puntualment i tant sols per aquell acord la possibilitat de dictar resolucions al respecte.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,
RESOLC
1. AVOCAR les competències delegades a la Junta de Govern Local en data 23 de
juny de 2015, pel que fa a l’adjudicació definitiva del contracte del servei de
manteniment dels parcs i jardins municipals.
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En data 19 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el requeriment de
documentació a l’empresa UTE CORMA-PROMOJARDÍ, per a l’adjudicació del contracte
del servei de manteniment dels parcs i jardins municipals.
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90.000,00 € (IVA exclòs)
18.900,00 € (21 % IVA)
108.900,00 € (IVA inclòs)

Triadó Bergés, Josep

Proposició econòmica:

2018
2019
2020
2021
2022

PERÍODE
Abril-Desembre
Gener-Desembre
Gener-Desembre
Gener-Desembre
Gener-Març

TOTAL

IMPORT
(IVA inclòs)
81.675,00 €
108.900,00 €
108.900,00 €
108.900,00 €
27.225,00 €
435.600,00 €

5. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari el pressupost dels
exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022, per a fer front a les despeses que es derivin
d’aquesta contractació.
6. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient al pressupost dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.
7. NOTIFICAR aquests acords a l’adjudicatari i als interessats, per al seu
coneixement i efectes escaients.
8. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de l’esmentada adjudicació.
9. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.
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ANUALITAT
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4. DISPOSAR la despesa de 435.600,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 422-171-22706, en concepte de desenvolupament del contracte,
distribuïda en les anualitats que s’especifiquen a continuació:

Triadó Bergés, Josep

3. INFORMAR a l’empresa UTE CORMA-PROMOJARDÍ que, dins del termini dels 15
dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma
prevista a l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament
per tal de formalitzar el contracte en un document administratiu.

13/04/2018 Secretària

2. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a l’empresa UTE CORMA-PROMOJARDÍ amb CIF
U67182550, el contracte del servei de manteniment dels parcs i jardins
municipals, mitjançant un concurs i procediment obert per import de 90.000,00
€/anuals (IVA exclòs) i pel període de 4 anys a partir de la formalització del
contracte.
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Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document en la data que hi figura.
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10. DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local a la propera sessió que se celebri.
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En dono fe
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Mireia Boté i Massagué
La secretària

Triadó Bergés, Josep

Josep Triadó i Bergés
L’alcalde

