Joan Antoni Pérez Vila Secretari de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 7 d'abril de 2022, va
adoptar entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació, sense perjudici dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’article 206, del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
3.2. CONTRACTE DE SERVEIS DE TRACTAMENT DE LES RESTES VEGETALS PROCEDENTS DEL
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESTES DE PODA I DELS DIFERENTS PARCS, ZONES
VERDES I ÀMBITS DE MEDI NATURAL, AIXÍ COM LES PROVINENTS DE LES TASQUES
D’ESCOMBRAT MECÀNIC QUE ES GENEREN AL MUNICIPI DE VALLIRANA: APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE LA LICITACIÓ
Expedient núm.: 2022-929/1403

Eva Mª Martínez Morales
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Relació de fets
Vista la proposta de contractació i despesa, juntament amb l’informe signats pel tècnic competent, el plec de
prescripcions tècniques particulars, i el plec de clàusules administratives particulars informat jurídicament per
a la contractació per procediment obert simplificat sumari del contracte de serveis de tractament de les restes
vegetals procedents del servei municipal de recollida de restes de poda i dels diferents parcs, zones verdes i
àmbits de medi natural, així com les provinents de les tasques d’escombrat mecànic que es generen al
municipi de Vallirana.
Fonaments de dret
De conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona, apartat 1,
novembre , de contractes del sector públic.

de Llei 9/2017, de 8 de

ES PROPOSA la Junta de Govern Local en virtut del decret 547/2019, de 20l de juny de delegació de
competències l’adopció dels següents ACORDS, prèvia la fiscalització per part d’Intervenció:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari del contracte
de serveis de tractament de les restes vegetals procedents del servei municipal de recollida de restes de poda
i dels diferents parcs, zones verdes i àmbits de medi natural, així com les provinents de les tasques
d’escombrat mecànic que es generen al municipi de Vallirana.
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SEGON.- Autoritzar, en quantia del pressupost base de licitació la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, per import de 59.871,65 € (IVA inclòs), amb el desglossament
següent: 49.480,70 € pressupost net i 10.390,95 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del
21%, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària i següent desglossament:
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La durada de les prestacions serà des de l’endemà de la seva formalització fins el 31 de desembre del 2022 i
no es contempla cap pròrroga.
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TERCER.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
particulars que regiran el del contracte de serveis de tractament de les restes vegetals procedents del servei
municipal de recollida de restes de poda i dels diferents parcs, zones verdes i àmbits de medi natural, així
com les provinents de les tasques d’escombrat mecànic que es generen al municipi de Vallirana, per
procediment obert simplificat sumari, utilitzant un únic criteri, el preu, a fi i efecte de seleccionar la millor
oferta en relació qualitat preu.
QUART.- Publicar en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de DEU DIES
HÀBILS, comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, es
puguin presentar ofertes.
Els anteriors acords han estat adoptats per la Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels assistents .
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Vistiplau
Eva Martínez Morales
L’alcaldessa

Joan Antoni Pérez Vila
El secretari
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I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Vallirana, 8
d'abril de 2022.

Major, 329 · Tel. 93 683 08 10 · Fax 93 683 28 97 · www.vallirana.cat · 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

60f67f9724824290941b9bfae69c8335001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=091

Fecha documento: 08/04/2022

Metadatos

Clasificador: CERT_JGL -

