
 

 

Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, 

CERTIFICO: 

Que la Junta de Veïns en sessió extraordinària celebrada en data 1 de 
desembre de 2017, va adoptar entre d’altres, amb la reserva de l’aprovació 
definitiva de l’acta i, amb el quòrum que exigeix la legislació vigent, l’adopció 
del següent acord: 
 

1.- Proposta d’acord, d’adjudicació de serveis pel manteniment de 

terrenys de titularitat pública (vials, equipaments, zones verdes i camins 

públics) així com la logística dels actes públics, de l’EMD Bellaterra.  

_  
Amb data 1 de juliol de 2017 es va dictar acord d'iniciació de l'expedient de 

contractació de  serveis pel manteniment de terrenys de titularitat pública (vials, 

equipaments, zones verdes i camins públics) així com la logística dels actes 

públics, de l’EMD Bellaterra. 

El pressupost que serveix de base per la licitació és de 389.590,74.- €/anuals 

sense IVA. Es preveu una contractació per un període de 4 anys. 

 

L’import anual es correspon al treball a efectuar per dos operaris a temps 

complet, i un coordinador més tots els mitjans  auxiliars, maquinaria i fungibles 

necessaris per l’execució del servei. 

_ 
Així mateix, per Junta de Veïns de data 13 de juliol de 2017 es van aprovar 

els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
que haurien de regir el contracte i es va autoritzar la despesa corresponent 
amb càrrec a la partida  1531 21201 del Pressupost en vigor. 

_ 
L'anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de 21 de juliol de 2017, i 

al perfil del contractant, atorgant als possibles licitadors el termini de 20 dies 
naturals per a la presentació de les seves proposicions en els termes de l'art. 
143 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 



text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

_ 
Una vegada conclòs el termini de licitació resultaren presentades les 

següents empreses: 
 
ESTUALBA, S.L. 
 
GARDEN ROCAMORA 
 
Totes elles van ser admeses per presentar els documents exigits al plec de 

clàusules administratives particulars tal com consta a l'acta d'obertura de 
documentació sobre “1”, expedit per la Secretària de la Mesa de Contractació 
en data 4 d’octubre de 2017. 

_ 

 
Una vegada remesos a la Mesa de Contractació els informes sol·licitats, es 

va procedir a la convocatòria de la mateixa, la reunió de la qual va tenir en data 
17 d’octubre de 2017. L’òrgan de contractació va acordar requerir a l'empresa 
licitadora GARDEN ROCAMORA per tal que en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presentés la documentació justificativa, de trobar-se al corrent en el compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzés a 
l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de 
disposar dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2.  

 
L’empresa ha aportat aquesta documentació en data 31 d’octubre de 2017. 
 
La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de 

Veïns, en base a allò establert a la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

_ 
En data 17 d’octubre de 2017 es va acordar per la Mesa seleccionar com a 

adjudicatària a l'esmentada empresa licitadora GARDEN ROCAMORA, per 
presentar la seva proposició les següents característiques i avantatges 
determinants de la seva selecció amb preferència a la resta de les presentades 
per la resta de licitadors, les ofertes dels quals van ser admeses: 

 
ESTUALBA, S.L. 
GARDEN ROCAMORA 
 
Tot i que, l’acord de la Junta de Veïns de data 18 d’octubre de 2017 feia 

referència a l’adjudicació, en realitat aquesta, un cop constatada la 
documentació, podrà fer se efectiva mitjançant l’acord de l’òrgan contractant, i 
d’acord amb l’article 151 del Text refós de contractes del Sector Públic. 

 
 
A la vista de l'anterior, y d'acord amb l'establert als l'art. 151 i l'article 



161TRLCSP, es dicta el següent, 

_ 
 

_ 
ACORD 

_ 
  

_ 
PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis pel manteniment de terrenys de 

titularitat pública (vials, equipaments, zones verdes i camins públics) així com la 

logística dels actes públics, de l’EMD Bellaterra, a l’empresa licitadora 

GARDEN ROCAMORA.  

_ 
SEGON.- El preu del contracte sense IVA és de tres-cents onze mil, sis cents 
setanta-dos euros amb cinquanta set cèntims d’euros. 

  
TERCER.- Comprometre la despesa com a preu del contracte amb càrrec a la 

partida 1531 21201 del Pressupost de l’entitat en vigor. 
_ 

QUART.- El termini de durada del contracte és de quatre anys. 

_ 
CINQUÈ.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de 

candidats i licitadors, publicant-se així mateix en el perfil del contractant de 
l'EMD Bellaterra, en els termes previstos a l'art. 151.4 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

_ 
SISÈ.- Procedir a la formalització del contracte en el termini de quinze dies 
hàbils, en els termes que estableix l'art. 156.3 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Votació: S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, un 

vot a favor de Convergència Democràtica de Catalunya i una abstenció 

d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

 

I per què així consti lliuro la present, amb el vistiplau del Sr. President, a 

Bellaterra a 4 de desembre de 2017. 

 

Vist-i-plau, 

EL PRESIDENT                                           LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA  


