
 

Miguel Sánchez Laguna, secretari accidental de l’Ajuntament de BADIA DEL VALLÈS,

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 4 de març de 
2016, va adoptar l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2280/2015, relatiu al contracte de  serveis de poda de l'arbrat del municipi 
2016-2017.

II. Relació de Fets
1. Per informe del servei de parcs i jardins de l'àrea del Territori, de data 27 de novembre de 
2015,  s’acredità la necessitat  de contractar  el  servei  de «realització del  servei  de poda de 
l'arbrat del municipi», en atenció a  complir els fins institucionals pels motius següents: la poda 
de l’arbrat urbà és una feina indispensable que es du a terme per motius estètics, fitosanitaris, 
per mantenir un desenvolupament correcte dels arbres i sobretot per garantir la seguretat i el 
benestar dels ciutadans. 

2.  Per  acord  de Junta de Govern Local  de data  18 de desembre de 2015 es  va  aprovar 
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de realització del servei de 
poda de l'arbrat del municipi de Badia del Vallès, amb un pressupost de 187.498,00 euros,  
sense IVA.

3. Realitzada la convocatòria pública de la licitació i finalitzat el termini per a la presentació de 
proposicions es van dur a terme les diferents sessions d’obertura de proposicions per la Mesa 
de  Contractació,  que  en  sessió  de  data  22  de  febrer  de  2016,  va  formular  proposta 
d'adjudicació en favor de TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS 
S.A. (TALIO), per considerar-la l'oferta econòmica més avantatjosa.

4. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa requerida i  
ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria de data 2 de  
març de 2016.

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen als articles 53, 146, 
151 i concordants del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la  
Llei de contractes del sector públic.

2n. D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del RD Legislatiu 3/2011, de 
14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  i  de 
conformitat  amb  les  facultats  delegades  en  aquest  òrgan  pel  Decret  d’alcaldia  número 
712/2015, de 28 d'octubre.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i la resolució adoptada per la Mesa 
de Contractació en la sessió de data 22/02/2016 i, en la seva virtut,  adjudicar a l'empresa  
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A.(TALIO),  com l’oferta 
més  avantatjosa  presentada,  el  contracte  de  serveis  de  poda  de  l'arbrat  del  municipi  
2016-2017, per l’import total anual de:
Any  2016................34.921,35 euros, sense IVA.

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042



 

Any  2017................35.041,82 euros, sense IVA.

Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a l’exercici 2016, 
per l’import de 42.254,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1204 1711 22799, amb el  
compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis successius amb la consignació 
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació. 

Tercer.  Designar  com a responsable  del  contracte,  la  Sra.  Vanesa  Chavero Bellido,  càrrec 
Tècnica de Medi Ambient. 

Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari, a tots els licitadors del procediment i publicar-lo al 
perfil del contractant.

Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

Publicar l’adjudicació d'aquest contracte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en el 
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.

Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei  
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre."

I  perquè  serveixi  d’acreditació,  lliuro  aquesta  certificació  d’ordre  i  amb  el  vistiplau  de 
l’Alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador .

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,

L'Alcaldessa
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