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Unitat administrativa: Servei de Contractacio
Assumpte: Adjudicació contracte
Referència expedient: SER_OBE_2021_0030

DECRET D’ALCALDIA
Sr. MIQUEL PUEYO I PARIS, paer en cap de l’Ajuntament de Lleida.

Antecedents de fet
Segons acord de Ple de data 30 de setembre de 2021, es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques del contracte de Serveis de
manteniment i conservació i neteja del Parc de la Mitjana i camí del riu, tram nord, tramitació
ordinària anticipada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació,
subjecte a regulació harmonitzada, amb un import màxim de 116.500,35€ IVA inclòs, amb
el següent desglossament:
PERÍODE
MANTENIMENT IVA (21%)
NETEJA
IVA (10%)
TOTAL
23 de gener de
2022 a 31 de
37.759,25 €
7.929,44 €
57.754,90 €
5.775,49 € 109.219,08 €
desembre 2022
01 de gener de
2023 a 22 de
2.517,28 €
528,63 €
3.850,33 €
385,03 €
7.281,27 €
gener 2023
TOTAL
40.276,53 €
8.458,07 €
61.605,23 €
6.160,52 € 116.500,35 €

En data 15 d’octubre de 2021 es va publicar la licitació al perfil del contractant, finalitzant
el termini de presentació d’ofertes el dia 10 de novembre de 2021 a les 13:00 hores.
Vist el certificat emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics, en data 19
d’octubre de 2021, on hi consta que un cop exhaurit el termini de presentació d’ofertes
s’han presentat les empreses a la licitació:
- LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT, SL
- FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS
Vist el Decret-Alcalde de data 15 de març de 2018 que es nomenen els membres de la
Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Lleida, per adequar-la a l’establert en el punt 7è
de la DA Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contracte del sector públic.
Vist l'informe emès pel tècnic de Medi Ambient Municipal i La Cap d’ecologia i sostenibilitat,
de data 2 de desembre de 2021, el qual proposa adjudicar el contracte del Serveis de
manteniment i conservació i neteja del Parc de la Mitjana i camí del riu, tram nord a
LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790 pels següents imports:
40.276,53€ de manteniment + 8.458,07€ d’IVA (21%) i 61.605,23€ de neteja + 6.160,52€
d’IVA (10%) (Total: 116.500,35€) amb un descompte sobre els preus unitaris del 11,00 %
segons la seva oferta econòmica, i pel període del 23 de gener de 2022 fins a 22 de gener
de 2023, amb el següent desglossament per anualitats i tipus d’IVA:
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i un amidament de Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del parc que
es puguin fer malbé en el parc de 15 m3.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Lleida de data 9 de desembre
de 2021, en la que es va donar lectura a l’informe d’adjudicació de la licitació del Serveis
de manteniment i conservació i neteja del Parc de la Mitjana i camí del riu, tram nord i en
la qual es proposa adjudicar l’esmentat contracte a LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL
amb NIF: B25328790 pels següents imports: 40.276,53€ de manteniment + 8.458,07€
d’IVA (21%) i 61.605,23€ de neteja + 6.160,52€ d’IVA (10%) (Total: 116.500,35€) amb un
descompte sobre els preus unitaris del 11,00 % segons la seva oferta econòmica, i pel
període del 23 de gener de 2022 fins a 22 de gener de 2023, amb el següent desglossament
per anualitats i tipus d’IVA:

i un amidament de Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del parc que
es puguin fer malbé en el parc de 15 m3.
Vist que d’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, l’empresa LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT S.L. amb CIF:
B25328790, va autoritzar per escrit a l’Ajuntament de Lleida a consultar el certificat d’estar
al corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social i del certificat del compliment d’obligacions tributàries. Feta la consulta en
data 14 de desembre de 2021, aquests tenen caràcter positiu.
Atès que l’empresa LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790, ha
presentat en data 17 de desembre de 2021, dins del termini establert, la documentació
requerida, d’acord amb la clàusula 15.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Vista la garantia definitiva, per un import de 5.094,09€, dipositada en data 16 de desembre
de 2021, segons carta de pagament núm. 320210020431.
Vista la proposta de la Presidenta de la Mesa de Contractació de data 9 de desembre de
2021 on proposa adjudicar a l’empresa LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF:
B25328790 el contracte de “Serveis de manteniment i conservació i neteja del Parc de la
Mitjana i camí del riu, tram nord” pels següents imports: 40.276,53€ de manteniment +
8.458,07€ d’IVA (21%) i 61.605,23€ de neteja + 6.160,52€ d’IVA (10%) (Total: 116.500,35€)
amb un descompte sobre els preus unitaris del 11,00 % segons la seva oferta econòmica.
Vist l’informe de l’Interventor de fons municipals, emès el 24 de desembre de 2021, relatiu
a la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat amb reial decret 424/2017
que conclou:
“3. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Favorable de conformitat amb l’abast de l’article 84 i següents de les Bases d’Execució del
Pressupost i l’acord del Ple de l’Ajuntament de Lleida de 27 de novembre de 2020 i el decret
de 29 de desembre de 2020”.
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Vista la Disposició (D) de la despesa de futur (2022-2023), a nom de LLEIDATANA DEL
MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790, per import total de 116.500,35€, a càrrec de la
partida 06.1700.22799, amb el següent desglossament per anualitats:
➢ 2022 (23/01/2022 a 31/12/2022): 109.219,08€.
➢ 2023 (01/01/2023 a 22/01/2023): 7.281,27€.

Fonaments de dret
Considerant l'art. 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Considerant allò establert en el punt 5è de l’acord de Ple de data 31 de juliol de 2020.
Fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local 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 de Catalunya.

RESOLC:
Primer.- Aprovar l'informe emès pel tècnic de Medi Ambient Municipal i La Cap d’ecologia
i sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2021, el qual proposa adjudicar el contracte del
Serveis de manteniment i conservació i neteja del Parc de la Mitjana i camí del riu, tram
nord a LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790 pels següents imports:
40.276,53€ de manteniment + 8.458,07€ d’IVA (21%) i 61.605,23€ de neteja + 6.160,52€
d’IVA (10%) (Total: 116.500,35€) amb un descompte sobre els preus unitaris del 11,00 %
segons la seva oferta econòmica, i pel període del 23 de gener de 2022 fins a 22 de gener
de 2023 i un amidament de Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del
parc que es puguin fer malbé en el parc de 15 m3.
Segon.- Adjudicar el contracte del Serveis de manteniment i conservació i neteja del Parc
de la Mitjana i camí del riu, tram nord a LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT.SL amb NIF:
B25328790 pels següents imports: 40.276,53€ de manteniment + 8.458,07€ d’IVA (21%) i
61.605,23€ de neteja + 6.160,52€ d’IVA (10%) (Total: 116.500,35€) amb un descompte
sobre els preus unitaris del 11,00 % segons la seva oferta econòmica, i pel període del 23
de gener de 2022 fins a 22 de gener de 2023, amb el següent desglossament per anualitats
i tipus d’IVA:

i un amidament de Subministrament i col·locació de fusta de pi per elements del parc que
es puguin fer malbé en el parc de 15 m3.
Tercer Que s’habiliti crèdit, a nom de LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF:
B25328790, per import total de 116.500,35€, a càrrec de la partida 06.1700.22799, amb el
següent desglossament per anualitats:
➢ 2022 (23/01/2022 a 31/12/2022): 109.219,08€.
➢ 2023 (01/01/2023 a 22/01/2023): 7.281,27€.
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Quart.- Comunicar a LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790, que la
signatura del contracte adjudicat es realitzarà, segons estableix l’art. 50.D i la DA 15a de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no abans del 15è dia hàbil
a partir del dia següent de la data de lliurament de la notificació de l’adjudicació als licitadors
i candidats.
Un cop transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat
recurs especial en matèria de contractació, es requerirà a l’empresa per a formalitzar el
contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar des del següent al que hagi rebut el
requeriment
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses participants en la licitació per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
Sisè.- Publicar al Perfil del Contractant aquesta resolució.
Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona
fe.
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