PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
COTRACTE DE NETEJA VIARIA DEL TERME MUNICIPAL OLIVELLA
Núm. Expedient: 1403-0022/2020

Antecedents
1. El Ple de la corporació, en la sessió extraordinària tinguda el 18 de desembre de 2014 va
aprovar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment
obert del servei de neteja viària del municipi d’Olivella.
2. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària tinguda el 14 de maig de 2015 va adjudicar el
contracte del servei de neteja viària al municipi d’Olivella a l’empresa NORDVERT, S.L. per un
import de 114.227,72 €
3. El dia 18 de juliol de 2019 va tenir entrada en el registre electrònic de l’Ajuntament d’Olivella
un escrit de l’empresa NORDVERT, S.L, representada pel senyor Lluís Barat Solà (registre
d’entrada E/3293-2019) en què es comunicava la voluntat de no prorrogar el contracte del servei
de neteja viària al municipi d’Olivella.
4. La Junta de Govern Local de 3 de setembre de 2019 va aprovar la resolució del contracte del
servei de neteja viària al municipi d’Olivella.
5. La neteja viària dels carrers i espais públics del terme municipal d’Olivella, és un dels serveis
bàsics que ha de prestar l’ajuntament, per tal de donar compliment a les competències municipals
pròpies.
Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic regula l’inici
i contingut de l’expedient de contractació.
2. L’article 134 de la LCSP regula la possibilitat de publicació d’anunci previ a la contractació i
l’annex III a de la mateixa llei, estableix la informació que ha de figurar en l’anunci previ.
ACORDS,
PRIMER. INICIAR l’expedient administratiu per a dur a terme la tramitació del contracte de serveis
consistent en els treballs de neteja viària dels carres i espais públics del terme municipal d’Olivella
per un termini inicial de 4 anys, amb un pressupost màxim de 760.216,42 € (IVA inclòs)
SEGON. ENCARREGAR al departament de medi ambient d’aquest ajuntament per tal que
procedeixin a l’elaboració de la corresponent documentació tècnica necessària, entre d’altres, el
plec de prescripcions tècniques particulars, en la qual es quantifiqui que el preu del contracte,
així com a procedir, si s’escau a la corresponent tramitació de l’expedient de contractació
administrativa en funció de la consignació pressupostària existents.
TERCER. ENCARREGAR al departament de Contractació que redacti el corresponent plec de
clàusules administratives particulars.
QUART. ENCARREGAR a l’interventor de la corporació o persona que el substitueixi que, un cop
redactat el plec de clàusules administratives particulars, emeti informe en relació a la fiscalització
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prèvia de l’expedient de contractació i que incorpori a l’expedient el certificat d’existència de crèdit
o el document que legalment el substitueixi.
CINQUÈ. ENCARREGAR al secretari de la Corporació o persona que el substitueixi, que un cop
redactat el plec de clàusules administratives particulars, emeti informe jurídic previ i preceptiu en
relació al plec de clàusules administratives particulars i a l’expedient de contractació.
SISÈ. PUBLICAR aquesta resolució al Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olivella
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades als efectes oportuns.

Peus recurs
[document signat electrònicament]
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