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DOCUMENT

1.- XAVIER ALMANZA ANGLADA, 30/04/2021 09:26

X2021001796 Informe del tècnic de medi ambient relatiu a la insuficiència de
mitjans en relació amb la licitació d’un contracte de serveis de recollida de residus

En compliment del que s’estableix en l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, emeto aquest informe en relació amb la
licitació del contracte per a la prestació de servei de recollida del rebuig, la matèria
orgànica, el paper, el vidre i els envasos dels residus municipals domèstics i comercials a
la comarca del Pla de l’Estany
INFORMO:
Primer. Per a la prestació d’aquest servei és necessària la contractació d’una empresa
especialitzada en la recollida de residus municipals que disposi de personal qualificat i
dels mitjans materials específics per a .la recollida dels residus municipals domèstics i
comercials (rebuig, matèria orgànica, paper, vidre i envasos) i el seu transport a les
plantes dels gestors. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany no disposa d’aquests
mitjans personals ni d’aquests mitjans materials.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

Segon. El benefici d’externalitzar la prestació del servei és poder prestar per encàrrec
dels ajuntaments de la comarca la recollida de residus municipals, que és una
competència municipal, d’acord a la Llei 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Publicar l’informe d’insuficiència de mitjans en el Perfil de contractant de
conformitat en l’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
El tècnic de l’Àrea de medi ambient
Banyoles, a la data de la signatura electrònica

