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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3671/2019

La junta de govern local

Maria Neus Puig Casademunt, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 14 / d’octubre / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Atès que resulta necessari procedir a la contractació dels serveis de recollida
dels residus domèstics, fracció orgànica, resta, estris, paper i cartró, envasos,
tèxtil, olis domèstics i neteja viària del municipi, d’acord amb les
característiques i especificacions tan tècniques establertes en el plec de
prescripcions tècniques com administratives particulars que s’han redactat a
tal efecte, amb un pressupost de licitació de 5.231.841,18 euros (sense IVA)
per la durada del contracte prevista en 5 anys, segons consta a l'expedient
3671/2019.
Vista la memòria de la necessitat del servei així com l’informe del tècnic de
contractació en que justifica degudament la motivació i l’adequació a la
normativa vigent que permet la present contractació així com l’informe
d’intervenció.
Vist que en data 13 d’agost de 2019 es va publicar al DOUE un anunci
d’informació prèvia de la present licitació amb l’objectiu de reduir els terminis
de presentació de proposicions tal com estableix l’article 156.3 de la LCSP,
s’ha considerat una reducció fins a 20 dies i no fins a 15 com determina
l’esmentat article per facilitar que les empreses puguin preparar la
documentació per presentar-se al procediment.
De conformitat amb allò que disposen els articles 17 i 156 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).
Atès que l’òrgan competent originàriament per dictar la resolució d’aprovació
d’aquesta proposta és el Ple de l’Ajuntament, i aquesta ha estat delegada a la
Junta de Govern mitjançant acord plenari de data 1 de juliol de 2019, en virtut
del que estableix l’art. 123 del ROF, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, s'ha sotmès a la Comissió Informativa de Serveis Centrals
corresponent, el següent acord:
PRIMER.- Aprovar, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació del contracte dels serveis de recollida dels residus domèstics i
neteja viària del municipi per un termini de 5 anys, amb tots els documents
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30. Expedient 3671/2019. Aprovació de la licitació dels serveis de recollida dels
residus domèstics i de neteja viària

que l'integren i fixar la quantitat de 5.231.841,18 euros (sense IVA) com
l’import de licitació i un valor estimat del contracte de 5.231.841,18 euros
(sense IVA).
SEGON.- Aprovar, de conformitat amb l’article 122 i 124 de la LCSP, el plec
de clàusules administratives particulars i tècniques reguladores de l’esmentat
contracte, i que han de regir la contractació, regulant els aspectes jurídics,
econòmics i tècnics del contracte.
TERCER.- Convocar licitació electrònica mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris de valoració, en
aplicació de l’article 156 de la LCSP i disposar la publicació de l’anunci de
licitació al perfil del contractant i al DOUE, i fixar en vint dies naturals a
comptar de la data d’enviament de l’anunci al DOUE i de la publicació de
l’anunci en el perfil del contractant el període de presentació de proposicions
amb l’eina Sobre Digital.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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