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Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de la Vila
de CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 23 de desembre de 2020, va adoptar, entre altres, els
següents acords:
“
PRP2020/756 – EXP. 2019/3609 -APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE MANTENIMENT DE
L’ARBRAT EN LA VIA PÚBLICA.”
ANTECEDENTS
Atès que en data 27 de novembre de 2020, es va emetre l’informe de
necessitat (o informe tècnic, també anomenat memòria justificativa) en el
qual s’assenyalava la necessitat de portar a terme la contractació del servei
de manteniment de l’arbrat en la via pública.
Atès que en data 27 de novembre de 2020, es va elaborar per part dels
serveis tècnics plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte.
Atès que en data 28 de novembre de 2020, es va emetre plec de clàusules
administratives particulars del contracte assenyalat.
Vist l’informe de la TAE de Serveis Generals de data 28 de novembre de
2020 amb la conformitat del secretari general.
Vist l’informe de fiscalització prèvia de l’Interventor municipal, de data 18
de desembre e 2020.
FONAMENTS JURÍDICS
I. Documentació exigida
1. Informe de Necessitat: articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, i resolució
354/2019, de 30 de novembre del TCCSP.
2. Plec de prescripcions tècniques: articles 124, 125 i 126 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Plec de clàusules administratives: article 122 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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4. Exigència de crèdit suficient: article 32.b i 116 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
II. Aprovació de l’inici de licitació
1. Presentació d’ofertes: article 156 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
2. Responsable del contracte: article 62 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Publicitat: article 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i per l’anunci Annex III secció 4 de
la mateixa norma.
4. Competència: Cartipàs Municipal 2019-2023 aprovat per Decret
d’Alcaldia, de data 28 de juny de 2019.
Proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de licitació del contracte “Servei de
manteniment de l’arbrat en la via pública” convocant la seva licitació,
mitjançant procediment obert harmonitzat.
SEGON. Aprovar la tramitació anticipada de la despesa partint d’un
pressupost base de licitació 276.622,84 € (IVA inclòs) dels quals
46.290,72.-€ ho són en concepte d’IVA a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries: manteniment preventiu a càrrec de l’aplicació a càrrec de
l’aplicació 15 17100 2100 jardineria i arbrat i el correctiu a càrrec de
l’aplicació 33 15320 62300 arbrat i contenidors i supeditada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte, que regiran el contracte.
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) i en el perfil de contractant juntament amb la documentació
prevista a la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
als efectes de que en el termini de 35 DIES naturals, a comptar des de la
data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de publicacions de la
Unió Europea, les licitadores interessades puguin presentar les seves
proposicions.
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CINQUÈ.- Publicar l’anunci de licitació amb la indicació de que contra
aquest acte es pot interposar el recurs especial en matèria de contractació a
què es refereix l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Administratiu de Recursos
Contractuals de la Comunitat Autònoma.
SISÈ.-Nomenar responsable del contracte a la senyora Marta Pascual i Roig
i unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte a l’
l’Àrea de territori i Sostenibilitat- Gabinet Tècnic de Gestió Territorial
Ajuntament de Cardedeu
SETÈ.- Facultar a la regidora Verònica Vidal i Oltra per rectificar en
qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es puguin produir i que
atès que no han d’alterar el sentit de les resolucions d’aquesta Junta de
Govern Local, si no en tot cas esclarir-los, no suposen en cap cas
subdelegació de les seves competències.

A Cardedeu,
La regidora de medi ambient, Verònica Vidal i Oltra.

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.

”

I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.
Vist i plau
L'alcalde,

El secretari general,

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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