Exp.:1403-65-2020 SERVEIS TERRITORIALS

CERTIFICAT
En Francesc Almansa Díez, Secretari Interventor accidental de l’Ajuntament
de Begues, comarca del Baix Llobregat
CERTIFICO:
Que en sessió de data 24 de març de 2021, de Junta de Goven s’han
adoptat els acords que resulten del següent tenor literal:

MERCE ESTEVE PI

MUNICIPAL.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació mitjançant el sistema de
procediment obert harmonitzat del servei de “manteniment de la xarxa de
clavegueram municipal”.
La mesa de contractació en sessió de data 10 de febrer de 2021, proposa
l’adjudicació a FCC AQUALIA SA, per ser l’oferta que ofereix millor relació
qualitat-preu, evaluada en base a criteris econòmics i qualitatius, què
inclouen aspectes de cost-eficàcia, sobre la base del preu o cost.
El Sr. Isidoro Antonio Marban Fernández en nom i representació de FCC
AQUALIA SA ha constituït la fiança definitiva i ha aportat la documentació
requerida en escrit d’aquest Ajuntament rebut per l’interessat en data
3/03/2021.
Per l’exposat, i en ús de les facultats que la Junta de Govern té conferides
per Decret d’Alcaldia núm. 1390, de 18 de novembre de 2020, s’adopten
per unanimitat dels membres els següents
ACORDS
PRIMER: APROVAR la classificació dels licitadors proposada per la mesa de
contractació en sessió de data 10 de febrer de 2021.

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 2

25/03/2021

El Secretari Accidental

Signatura 2 de 2

25/03/2021

Alcaldessa

“ADJUDICACIÓ SERVEI MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM
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SEGON: ADJUDICAR la contractació del servei de “MANTENIMENT DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL”, a l’empresa FCC AQUALIA SA, per
tractar-se de l’empresa amb millors resultats evaluats en base a criteris
econòmics i qualitatius, què inclouen aspectes
cost-eficàcia, pel preu
màxim anual de 61.983,46- € + IVA ( 75.000-€/anuals IVA inclòs) amb una
durada de 2 anys, prorrogable d’any en any per dos anys més i fins un
màxim de 4 anys.
TERCER: La despesa anirà amb càrrec a les partides de l’Estat de Despeses
del Pressupost únic 16 1600 2130.

25/03/2021

Alcaldessa

QUART: NOMENAR el Sr. Alfons Millán López, tècnic municipal de serveis,
via pública i jardineria, responsable del contracte
CINQUÈ: CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui,
concorri per formalitzar el contracte. En tractar-se d’un contracte
susceptible de recurs especial, la formalització no es podruirà abans del
transcurs de 15 dies hàbils següents a la notificació de la present resolució.

MERCE ESTEVE PI

-

Indiqui la part del contracte que l’empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar, si s’escau.

-

Especifiqui les persones concretes de l’equip que executaran les
prestacions, i acrediti la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat
Social. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a
l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i
acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.

-

Nomeni el responsable del servei que actuarà com a interlocutor amb
els serveis tècnics municipals

-

Presenti un Pla de seguretat i salut que reculli la totalitat del servei a
prestar, de conformitat amb les disposicions que regulen la matèria

SETÈ: NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari, a la resta de licitadors i
al departament d’intervenció d’aquesta corporació.

FRANCESC ALMANSA DIEZ
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25/03/2021

El Secretari Accidental

Signatura 2 de 2

SISÈ: Abans de l’inici del servei caldrà que l’adjudicatari:
- Presenti la fitxa de creditors, que es podrà descarregar de la pàgina
web municipal.
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VUITÈ: PUBLICAR les dades corresponents del contracte, al DOUE, al perfil
del contractant de la web municipal i comunicar-les al Registre Públic de
Contractes del Sector Públic.”
I perquè consti als efectes legals adients i a resultes de l’aprovació definitiva
de l’acta de la sessió, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau
de l’Alcaldia-Presidència a Begues, a la data de signatura electrònica.
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MERCE ESTEVE PI
FRANCESC ALMANSA DIEZ

25/03/2021

El Secretari Accidental
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25/03/2021

Alcaldessa

El secretari interventor acctal,
Francesc Almansa Díez
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Vist i plau,
L’Alcaldessa,
Mercè Esteve i Pi

