MERCÈ CORTÓN GRUÑEIRO, secretària accidental de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d’agost de 2020, 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.
4.19. 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: PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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Expedient: 1408.0002.2020
La Junta de Govern Local celebrada en data 25 de juny de 2020 va aprovar l’expedient i el Plec de clàusules
administratives particulars per a l’adjudicació 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, en el qual tot empresari interessat podia presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es va realitzar utilitzant un únic criteri d'adjudicació sobre la base de la millor relació
qualitat-preu.
En data 30 de juliol de 2020 la Unitat tècnica constituïda per aquesta licitació va obrir les ofertes presentades
mitjançant sobre únic i es declaren admeses les proposicions següents:
BARNACROP, S.L.U.
BURES PROFESIONAL, S.A.
LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L.
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, S.L.

NIF: B65349094
NIF: A17054081
NIF: B63876494
NIF: B65535833
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En conseqüència, es procedeix a la classificació d’ofertes en ordre decreixent amb el següent resultat:

BURES PROFESIONAL, S.A.
EXCAVACIONES Y ROCALLAS
CATALUNYA, S.L.
BARNACROP, S.L.U.
LA CYCA PROJECTS AND
SERVICES, S.L.

Proposta
econòmica

Puntuació oferta
econòmica

TOTAL CRITERIS
AUTOMÀTICS

25.442,66 €

100,00

100,00

27.970,17 €

66,81

66,81

28.385,00 €

61,36

61,36

31.596,99 €

19,18

19,18

Per tant, l’empresa que ha obtingut major puntuació i que es proposa com a adjudicatària del Contracte és
BURES PROFESIONAL, S.A., amb NIF. A17054081
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Fonaments de dret
1. Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Clàusules setzena i dissetena del Plec de Clàusules Administratives.
Vista la prèvia fiscalització per part de la Intervenció,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels assistents:
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PRIMER.- Adjudicar el 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, a BURES PROFESIONAL, S.A.,
amb NIF. A17054081, representada per Oleguer Bures Pastor, amb NIF 46222008N, per un import de 25.442,66
€ euros, més 5.342,96 euros en concepte d’IVA, en total 30.785,62 euros, atès que ha estat el licitador que ha
obtingut major puntuació.
SEGON.- La durada de les prestacions serà des de l’endemà de la seva formalització fins el 31 de desembre del
2020 i no es contempla cap pròrroga.
TERCER.- Disposar la despesa de 30.785,62 euros (IVA inclòs) amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
446 17000 22700 – Tractament restes de poda.
QUART.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
CINQUÈ.- Notificar a l’adjudicatari del contracte aquest acord i als Departaments d’Intervenció i Secretaria.

I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa. Vallirana, 27 d’agost de 2020.

Eva Martínez Morales
L’alcaldessa

Mercè Cortón Gruñeiro
La secretària accidental
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Vistiplau
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