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ESBORRANY  DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CE LEBRADA PER L'EXCM. 
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 DE JULIOL DE 2013 
 
 
A la Vila d'Artés, el dia nou de juliol de dos mil tretze, essent les dinou hores i trenta minuts, al 
saló de sessions de la Casa de la Vila, sota la Presidència del sr. Alcalde, en Josep Candàliga i 
Freixa i assistits per mi, la sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament, na Montserrat Bach i 
Pujol, es reuneixen els Tinents d'Alcalde na M. Àngels Crusellas i Serra,  na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros,  n’Elisabet Carracedo i Mañosa i  na Anna M. Ginesta i Franquesa i els regidors/es 
en Roger Genescà i Campí, en Manel Parreño i Jiménez, en Josep M. Camprubí i Salvó, en 
Joan Babeli i Shawa, na Josefa Montañola i Cortina, n’Ernest Clotet i Berenguer i en Ramon 
Fornell i Alsina, a l'objecte de celebrar sessió extraordinària, prèviament convocats per avui. 
Excusa la seva absència la regidora na Judith Saus i Moreno. 
El Sr. President obre l'acte i s'entra a conèixer els afers inclosos en l'ordre del dia d'avui. 
 
 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT I JARDI NERIA DELS ESPAIS 
VERDS PÚBLICS I L’ARBRAT VIARI URBÀ D’ARTÉS 
 
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de 
jardineria dels espais verds públics i l’arbrat viari urbà del municipi d’Artés. 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 157  
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  i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació del dia 8 de maig de 2013, en virtut de la qual es 
considerava que l’oferta corresponent a l’empresa ARICO FOREST, SL, que proposa un preu 
de 30.009,72 euros IVA exclòs, és la més adequada a l’interès públic al haver obtingut la major 
puntuació després de la valoració de tots els criteris de puntuació.  
Atesa la classificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 16 de maig de 2013, 
en virtut de la qual es va declarar com a oferta econòmicament més favorable a ARICO 
FOREST, SL per haver obtingut la major puntuació, la qual es detalla a continuació: 
 

ARICO FOREST, SL 100,00 
SOLER GLOBAL SERVICE, SL 86,42 
AMBIENTALIA WORLD, SL 66,19 
AMPANS 60,56 
MOIX SERVEIS I OBRES, SL 59,31 
PARCS I JARDINS CATALUNYA, SL 0 

 
Vist que l’empresa ARICO FOREST, SL, en data 17 de juny de 2013, segons escrit registre 
d’entrada núm.1863/13 ha presentat renuncia a la present licitació.  



Vista l’esmentada renuncia i atès que no s’ha presentat la documentació requerida a ARICO 
FOREST, SL, el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20 de juny de 2013, d’acord amb allò que 
disposa l’article 151.2 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, acordà requerir a la següent oferta 
econòmicament més favorable corresponent a l’empresa SOLER GLOBAL SERVICE, SL, que 
oferta un preu de 32.684,26 euros IVA exclòs, per a la presentació de la documentació que 
assenyala l’esmentat article.  
 Vist que en el termini conferit a l’article 151.2, SOLER GLOBAL SERVICE, SL, ha presentat la 
documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida 
al plec de clàusules administratives particulars.  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Adjudicar a SOLER GLOBAL SERVICE, SL, el contracte del servei de manteniment de 
jardineria dels espais verds públics i l’arbrat viari urbà del municipi d’Artés, pel període de  2 
anys, que s’haurà de desenvolupar  d’acord amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i els plecs de clàusules administratives generals aprovats per aquest Ajuntament i 
d’acord amb les millores ofertades per l’adjudicatari, pel preu anual de 32.684,26 euros IVA 
exclòs, d’acord amb l’article 151.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la 
licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Artés. 
Tercer .- Requerir a l’adjudicatària perquè dins del termini dels quinze dies hàbils següents a 
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a l’article 156.3 del text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, comparegui davant la secretaria general de 
l’ajuntament d’Artés per tal de formalitzar el contracte en document administratiu. 
Quart.-  Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius 
els acords precedents. 
 
Se sotmet a votació l’anterior acord, amb el següent resultat:   
A favor: En Josep Candàliga i Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na M. Pilar Valiente i 
Ballesteros, n’Anna M. Ginesta i Franquesa, na M. Àngels Crusellas Serra, en Roger Genescà i 
Campí, en Manel Parreño i Jiménez, na Josefa Montañola i Cortina, en Josep M. Camprubí i 
Salvó i en Joan Babeli i Shawa. 
Abstencions: n’Ernest Clotet i Berenguer i en Ramon Fornell i Alsina. 
Vist el resultat de 10 vots afirmatius i 2 abstencions, queda aprovat l’anterior acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les vint hores i deu minuts, de 
la qual s'estén la present Acta que signen amb mi tots els assistents.  Certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


