NOTIFICACIÓ
En compliment al disposat a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, li notifico l’acord pres en l’assumpte que s’indica per la
Junta de Govern Local en data 8 d’octubre de 2019, amb la salvetat
del que estableix l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de
novembre de 1986, que diu el següent:

Atès que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans materials
ni personals per cobrir les necessitats del contracte, i que aquest servei no
pot ser objecte de gestió per aquesta administració, es considera
degudament justificada l’adequació a les necessitats que es pretenen cobrir
amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix,
procedir a la contractació externa.
Ateses les característiques del servei es considera com procediment més
adequat el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i amb
diferents criteris de ponderació.
Atès que es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Atès que es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable,
el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte.
Atès que es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que han de
regir l’adjudicació del contracte.
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3.A.2) ESTUDI I APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU
RELATIU ALS SERVEIS DE JARDINERIA I
MANTENIMENT DE ZONES VERDES MUNICIPALS I ESPAIS PÚBLICS,
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PEL PROCEDIMENT OBERT
AMB DIFERENTS CRITERIS DE PONDERACIÓ (EXP. 1920/2019)
Atès que en data de 15 de maig de 2019 es va detectar la necessitat de
contractació dels serveis de jardineria i manteniment de zones verdes
municipals i espais públics (2 lots).

Atès que es va realitzar per l’Interventor la retenció de crèdit oportuna i es
va emetre Informe de fiscalització de l’expedient amb les següents
conclusions: Procedeix la tramitació de l’expedient.
Atès que en data de 16 de maig de 2019, mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, es va aprovar l’expedient de contractació juntament amb els
Plec de Clàusules Administratives i prescripcions tècniques, que regeixen el
contracte administratiu dels serveis de jardineria i manteniment de zones
verdes municipals i espais públics (2 lots), pel procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada i amb diferents criteris de ponderació. Així mateix i
es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació del mateix.
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de 35 dies naturals
tant al Diari Oficial de la Unió Europea, com al BOPT i al perfil del
contractant de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats
presentessin les seves proposicions.
Atès que, durant la licitació es van presentar 2 propostes que consten a
l’expedient, i una de les empeses, Bonfill Casadó SL, ha restat exclosa per
valors desproporcionats en el preu, pel que respecta al Lot 1.
Atès que la puntuació total obtinguda una vegada ponderat els criteris de
valoració ha estat de:

Bonfill Casadó SL
Jardineria Navarro
LOT 2

Bonfill Casadó SL
Jardineria Navarro

A.
(màx.
55)
55

B.
(màx.
45)
42
44

Total

A.
(màx.
55)
55
45.27

B.
(màx.
45)
43
41

Total

99

98
86.27

Atès que la Mesa de contractació proposa a la Junta de Govern Local
l’adjudicació del contracte a Juan Carlos Navarro Margalef (Jardineria
Navarro) (Lot 1 per import de 116.902,94€ IVA no inclòs) i a Bonfill Casadó
SL (Lot 2 per import de 88.000,00€ IVA no inclòs), per haver presentat les
ofertes més avantatjoses.
Atès que es va requerir per acord de Junta de Govern Local de 24 de
setembre de 2019 als dos licitadors perquè presentessin la documentació
acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l'apartat
primer de l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia
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LOT 1

definitiva i despeses de publicitat al BOPT i, a més, que disposa dels mitjans
que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Atès que el licitador Juan Carlos Navarro Margalef (Jardineria Navarro), ha
constituït la garantia definitiva per import de 5.845,15€ Lot 1 (5% del preu
d'adjudicació, sense IVA) mitjançant transferència bancària; i l’empresa
Bonfill Casadó SL ha constituït la garantia definitiva per import de 4.400,00€
Lot 2 (5% del preu d'adjudicació, sense IVA) mitjançant transferència
bancària.
Així mateix els adjudicataris també han fet transferència bancària de les
despeses de publicitat al BOPT, per un import total de 75,00€, havent
liquidat cadascú l’import de 37,50€.
Vist l’informe de fiscalització favorable emès per la intervenció municipal
per a l’adjudicació del servei.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i
de conformitat amb l’establert a l’article 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Anualitat

Aplicació pressupostària

2019
171-22799-1216
(lot1 Vandellòs)
2019
171-22799-1516
(lot 2 Hospitalet)
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del
pressupost municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
Per a la resta dels exercicis quedarà condicionada a l'existència de
consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.
3. Notificar a Juan Carlos Navarro Margalef (Jardineria Navarro) i a Bonfill
Casadó SL el present acord i citar-los per a la signatura del contracte.
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents amb dret a vot,
ACORDA:
1. Adjudicar a l'empresa Juan Carlos Navarro Margalef (Jardineria Navarro)
(Lot 1 per import de 116.902,94€ IVA no inclòs) i a l’empresa Bonfill Casadó
SL (Lot 2 per import de 88.000,00€ IVA no inclòs), el contracte dels serveis
de jardineria i manteniment de zones verdes municipals i espais públics,
subjecte a regulació harmonitzada pel procediment obert amb diferents
criteris de ponderació, per 2 anys, per ser-hi les ofertes més avantatjoses en
el seu conjunt.
2. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària:

La Secretària
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.

Codi Validació: 5KTY52RC9YRL2P7J3SKDNEWPZ | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

4. Publicar la formalització del contracte administratiu dels serveis de
jardineria i manteniment de zones verdes municipals i espais públics en el
Perfil de contractant.
5. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l'article 346 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. Notificar aquest acord a la tècnica mediambiental municipal, a la
regidoria corresponent, a la intervenció municipal i a l’administrativa
adjunta a secretària.
7. Contra la Resolució d'adjudicació del contracte, que esgota via
administrativa, es podrà interposar 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, 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, davant
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils des de la notificació de la present Resolució, computant-se els
terminis de conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional
quinzena 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.
El recurs s'haurà d'acompanyar la documentació que estableix l'article 51.1
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. L'escrit d'interposició podrà presentar-se en els llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà presentar-se en
el registre de l'òrgan de contractació o en el de l'òrgan competent per a la
resolució del recurs.

