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Exp. Núm.: 131/2019
Àrea: ALCALDÍA

L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Canyelles ha dictat, en l’expedient de
referència, la Resolució número 131/2019, de data 10/05/2019, el contingut de la qual es
transcriu tot seguit:
“Per les facultats que m’atribueix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, dicto el següent Decret:
ANTECEDENTS
Atès que per Junta de Govern Local de data 2.4.19, es va aprovar l'expedient i els plecs de
clàusules reguladors de la licitació neteja subsidiària de parcel.les particulars 2019 per
procediment obert simplificat abreujat.
Atès que en data 4.4.2019 es va publicar preceptiu anunci al perfil del contractant, obrint un
termini d'exposició al públic de 10 dies hàbils , obrint- se simultàniament període de concurs
públic per tal que els interessats presentessin les seves proposicions d' opció d' adjudicació .
Atès que s'ha finalitzat el termini de presentació de proposicions havent presentat 1
proposta.
Vist que en data 25.04.19 es va procedir a l'obertura del sobre únic, licitació del servei neteja
subsidiària de parcel.les particulars 2019 per procediment obert abreujat simplificat.
Vist que en data 8 de maig de 2019 el tècnic enginyer sr. Josep Hill i Bertran ha fet un
informe favorable de valoració de la proposta presentada indicant que l'oferta presentada
s'ajusta a les especificacions dels Plecs reguladors de la licitació.
Es valoren les ofertes econòmiques presentada:
PRESSUPOST DE LICITACIÓ IMPORT
18719
Empreses
Import IVA
Oferta total
TALHER, SA 16847,10
3537,89

IVA
3931

Import total
22650

20384,99

Atès que en data 10 de maig de 2019 l'Ajuntament de Canyelles extrau el certificat de
consulta de la solvència tècnica i econòmica de l'empresa al Registre Electronic d'Empreses
licitadores de la Generalitat on s'indica que compleix tots els requisits excepte el que fa
referència a l'assegurança de responsabilitat civil on posa que la vigència és fins data
1/5/2019.
Sent l'empresa proposada TALHER, SA amb un pressupost 16.847,10€ (SETZE MIL VUITCENTS QUARANTA-SET AMB DEU EUROS) euros IVA exclòs amb el 21% IVA que són
3.537,89€ (tres mil cinc-cents trenta-set amb vuitanta-nou euros) que fan un total de
20384,99 € (vint mil tres-cents vuitanta-quatre amb noranta-nou euros) IVA inclòs amb
subjecció al plec de condicions econòmic-administratives i al plec de prescripcions tècniques.
Atès que aquest procediment no requereix constitució de garantia definitiva.
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FONAMENTS DE DRET
-Ley 9/2017 de 8 de novembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014;
Vist allò que disposa l'article 150.2 i 3 de L9/2017 de 8 de novembre de Contratos del Sector
Pública
Per tot l’anterior, RESOLC:
Primer. Adjudicar a l'empresa TALHER, SA el contracte administratiu de serveis de neteja
subsidiària de parcel.les particulars 2019 per import de 20.384,99 € (vint-un mil tres-cents
vuitanta-quatre amb noranta-nou euros) IVA inclòs amb una execució del mateix en un
període de 6 mesos.
Segon. Aprovar la minuta del el contracte administratiu de serveis de neteja subsidiària de
parcel.les particulars 2019.
Tercer. Notificar el present acord als licitadors i, així mateix, comunicar a l'empresa TALHER,
SA, com a adjudicatari del contracte, que segons la Clàusul.la 10 del PCA la formalització del
contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució
d'adjudicació.
Quart. Sol·licitar que s’aporti el justificant conforme l’assegurança de responsabilitat civil de
l’empresa està renovada i és vigent.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del present contracte administratiu neteja subsidiària de
parcel.les particulars 2019 en el perfil del contractant de conformitat amb el que disposa
l’article 63.2 i 63.3 L.9/2017.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 153
i 154 del L.9/2017 en el Perfil del contractant en un termini no superior a quinze dies a
comptar des de la data de la mateixa.
Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 346 L.9/2017
Vuitè.- Comunicar el present acord als licitadors, per al seu coneixement i efecte.”
El que li comunico pel seu coneixement i efectes legals oportuns.
Canyelles, 13 / maig / 2019
El Secretari - Interventor

CPISR-1 C
Antoni
Alsina Simal

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Antoni
Alsina Simal
Fecha: 2019.05.13
12:06:39 +02'00'

Antoni Alsina Simal
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, hi cap recurs potestatiu en el termini d’un mes a
comptar des de la l’endemà de la seva formal notificació. Altrament, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos des de l’endemà de la recepció de la present notificació, tot això,
sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri adient per la defensa dels seu drets.

