
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 D’ABRIL DE 2011 
 
 
6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER 
AL MANTENIMENT I NETEJA DE LES ZONES VERDES, DELS PARCS I TALUSSOS 
MUNICIPALS.  EXP. 144/10.- Vist l’expedient de contractació del servei per al 
manteniment i neteja de les zones verdes, dels parcs i talussos municipals, núm. 144/10, 
tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris, no 
subjecte a regulació harmonitzada. 
  
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 28 de març 2011, i prèvia obertura 
dels sobres A, documentació administrativa, va acordar declarar admeses totes les pliques 
presentades. 
  
Atès que la Mesa de contractació, en sessió de data 30 de març 2011, va procedir en acte 
públic a l’obertura dels sobres B, documentació econòmica i tècnica amb criteris 
avaluables de forma automàtica, la qual taula de resultats s’adjunta a aquesta proposta 
com a annex I. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 135 i 
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que la documentació requerida al licitador amb RS 961, del 05/04/2011, ha estat 
aportada correctament i constituïda la garantia en data 12/04/2011. 
 
Per l’exposat, la Junta de Govern Local ha adoptat els següents acords: 
 
 
PRIMER.- Adjudicar a JARDINERIA ANTONI SANAHUJA PÉREZ, amb NIF 38791025F, el 
contracte del servei de manteniment i neteja de les zones verdes, dels parcs i talussos 
municipals, per un import anual de 113.125,11 € (cent tretze mil cent vint-i-cinc euros 
amb onze cèntims), més 20.362,52 € (vint mil tres-cents seixanta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims) en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 03 171 
22718, i d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques que regeixen aquest contracte, així com amb la proposta presentada pel 
contractista. 
 
SEGON.- Comunicar a JARDINERIA ANTONI SANAHUJA PÉREZ que, dins el termini dels 15 
dies hàbils següents a l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer a 
formalitzar el corresponent contracte.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació i, simultàniament, publicar-la en el perfil del contractant de l’Ajuntament 
d’Alella. 
 
QUART.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant i en el BOPB. 
 


