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Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica
Departament: Medi Ambient
Exp. SER_OBE_2021_0030

CONTRACTE DE SERVEIS
D'una part el Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Alcalde de l’ Ajuntament de Lleida, nomenat pel Ple de
l’Ajuntament de Lleida en data 15 de juny de 2019, assistit per l’Adjunta a la Secretaria General de la
Corporació Sra. Elisenda Sas i Serra, que actua com a fedatària d'aquest Acte, segons Decret-Alcalde
de data 25 de gener de 2018.
I d'altra banda, el Sr. Juan Carlos Pascual Salas, en representació de l’empresa LLEIDATANA DEL
MEDI AMBIENT S.L, en qualitat d’ administrador, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari
Francisco R. Comellas Martínez, en data 4 de març i amb número de protocol 154, CIF núm
B25328790.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per formalitzar aquest
CONTRACTE DE SERVEIS, i convenen i pacten el següent:

I - ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Que 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 €
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:

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.
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Segon.- Que mitjançant comunicació de data 9 de desembre de 2021 es va requerir, d’acord amb allò
que estableix l’art. 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a
l’empresa LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790, per tal que en el termini de
10 dies hàbils a comptar des de l’enviament d’aquesta comunicació relativa al contracte del Servei
d’acollida social i d’atenció a les necessitats bàsiques de les persones temporeres en el Pla d’atenció
a les persones temporeres de la ciutat de Lleida, presentés en el Departament de Contractació la
documentació següent:
1. Documentació acreditativa del compliment condicions especials execució, punts 2, 3 i 5 segons
apartat M del PCAP
2. Garantia definitiva
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a
la clàusula setzena. Import garantia definitiva: 5.094,09 €.
Forma de constitució: en alguna de les formes detallades en l’article 108 de la Llei 9/2017 de
Contractes del sector públic.
En cas de constituir la garantia definitiva mitjançant aval, el document original de l’aval bancari o
Crédito y Caución, s’haurà de dipositar a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Lleida (Plaça
Sant Francesc).
3. Assegurances
L’empresa proposada com adjudicatària haurà de tenir subscrita una Pòlissa de Responsabilitat Civil
per cobrir les reclamacions per danys materials i/o corporals i les seves conseqüències, causats a
tercers i a l’Ajuntament de Lleida, amb límit per sinistre no inferior a 1.000.000 €, que inclogui:
-

RC explotació
RC patronal, límit per víctima no inferior a 450.000 €
RC contaminació accidental
RC Subsidiària de subcontractistes (en cas de subcontractació)
RC Creuada, límit per víctima no inferior a 450.000 € (en cas de subcontractació)

Que inclogui a l’Ajuntament de Lleida com a assegurat addicional, sense perdre la seva condició de
tercer front l’adjudicatari.
Caldrà acreditar estar en possessió d’aquesta assegurança mitjançant la presentació de la fotocòpia
de la pòlissa i del darrer justificant del pagament de la mateixa, abans de la formalització del contracte.
Tercer.- 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.
Quart.- Que mitjançant carta d’ingrés núm. 320210020431, amb data 16 de desembre de 2021,
l’empresa LLEIDATANA DEL MEDI AMBIENT,SL amb NIF: B25328790, ha constituït la garantia
definitiva per un import de 5.094,09 €.
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Cinquè.- Que una vegada presentada la documentació requerida, mitjançant Decret-Alcalde de data
27 de desembre de 2021, s’adjudica 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.
Sisè.- Vistos els documents comptables d’Autorització i Disposició (AD) de la despesa corresponent
als exercicis pressupostaris 2022-2023, de data 21 de gener de 2022, 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€.
Setè.- Que d’acord amb el certificat emès per la Secretaria General a data 20 de gener de 2022, no
s’ha interposat cap recurs ni reclamació vers l’acord d’adjudicació.

II - CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.-En aquest acte l’alcalde i l'empresari adjudicatari formalitzen el contracte de serveis de
referència, obligant-se al fidel i exacte acompliment del mateix segons el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, aprovats en data 30 de setembre de 2021.
Segona.- La garantia constituïda respondrà de l’acompliment del present contracte.
Tercera.- La durada del contracte serà de un (1) any des de la seva formalització
El contracte serà prorrogable un (1) anys més amb un termini mínim de preavís de dos (2) mesos,
d’acord amb l’establert en l’apartat D del quadre de característiques del PCAP.

III - DOCUMENTS ANNEXES
S'incorporen a aquest contracte, formant part integrant del mateix, els següents documents:
Document 1: Còpia autoritzada de la resolució administrativa d’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques.
Document 2: Còpia autoritzada del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de
Prescripcions Tècniques.
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Document 3: Còpia autoritzada de la proposició de l'empresari.
Document 4: Còpia autoritzada dels informes emesos.
Document 5: Còpia autoritzada de la comunicació de requeriment de documentació prèvia a
l’adjudicació del contracte
Document 6: Còpia autoritzada de la garantia definitiva.
Document 7: Còpia autoritzada de la resolució administrativa de l'adjudicació
Document 8: Còpia autoritzada del certificat conforme no s’ha presentat recurs especial en matèria
de contractació.

I per a la seva constància s'estén el present contracte, en la data de la signatura electrònica de
l’Adjunta a la Secretaria General.

L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

L’ALCALDE
L’ADJUNTA A LA
SECRETARIA GENERAL
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