
 
 

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS                     PROPOSTA D’ACORD  /  2010 
 
TÍTOL: Declaració desert del concurs per al servei de poda de l’arbrat viari a Badia del 
Vallès. 
 
Servei gestor                         Àrea   
Núm. Proposta                         Tipologia acord   
Junta de Govern Local   X                          Matèria   
Ple                            Núm. exp.   
Ratificació Ple     
                          Quòrum :    MS   
Informe:  Secretaria                                           MA      
              Intervenció                                           2/3   
     

 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2010 pel qual es convoca la licitació 
pública del concurs per al servei de poda de l’arbrat viari mitjançant procediment obert, oferta 
econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de medi ambient, en relació a la valoració de les ofertes presentades 
pels licitadors d’acord amb els criteris d’adjudicació  establerts a la clàusula novena del plec de 
clàusules administratives particulars relatives al servei de poda 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de 15 de febrer de 2010, segons la qual la Mesa proposa 
a l’òrgan competent la declaració del concurs com a desert, per no haver assolit cap de les 
empreses admeses  la puntuació mínima de 70 punts establerta a la clàusula novena del plec de 
clàusules administratives particulars, d’acord amb el que s’exposa a l’informe de la Tècnica de 
medi ambient. 
 

Es proposa a la Junta de Govern  l’adopció del següent, 

 
ACORD 
 
Primer. Declarar desert el concurs convocat mitjançat acord de Junta de Govern local de 4 de 
desembre de 2010, per al servei de poda de l’arbrat viari, per no haver assolit cap de les 
empreses admeses  la puntuació mínima de 70 punts establerta a la clàusula novena del plec de 
clàusules administratives particulars, d’acord amb el que s’exposa a l’informe de la tècnica de 
medi ambient. 
 
Segon. Notificar als candidats i autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests 
prestada 
 
Badia del Vallès,  26 de febrer de 2010 

El Tinent d’alcaldessa d’acció territorial i medi ambient         La coordinadora de l’Àrea         
    

 
 
Juan Antonio Lancho  Aceituno                                                      Marta Vicens Nuñez 


