DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1605/2017
A la ciutat de Rubí, el dia 17/03/2017

Antecedents:
Primer.- En data 13 de febrer de 2017 s’ha rebut la documentació per iniciar la pròrroga del
contracte pel servei de tractament de la fracció vegetal dels residus municipals de Rubí, adjudicat
per Junta de Govern Local en data 4 de març de 2015 a l’empresa BURÉS SAU amb NIF A
08705568. El contracte es va formalitzar en data 17 de març de 2015.
Segon.- L’empresa BURÉS SAU amb NIF A 08705568, va presentar instància de data 28 de
novembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2016026491 per la qual sol·licita la pròrroga
del contracte pel servei de tractament de la fracció vegetal dels residus municipals de Rubí,
durant el període del 18 de març de 2017 fins el 17 de març de 2018, previst a la clàusula 5 del
plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que regeixen aquest contracte.
Tercer.- L’informe tècnic emès pel cap del servei de gestió de residus en data 29 de novembre de
2016 és favorable a la pròrroga del contracte pel servei de tractament de la fracció vegetal dels
residus municipals de Rubí durant el període del 18 de març de 2017 fins el 17 de març de 2018,
previst a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que
regeixen aquest contracte.
Quart.- La clàusula 5 del plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que regula la
durada d’aquest contracte, estableix que tindrà una durada inicial de 2 anys, amb possibilitat de
prorrogar per un període d’1 any, fins a un màxim global del contracte de 3 anys.
Fonaments de Dret:
 El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del Sector públic (TRLCSP), articles 23 i 303.
 El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
 El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
 El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 116.
Expedient:470/2017/URBANS-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11342752561655240700 a https://seu.rubi.cat
1/2

 El plec de clàusules administratives particulars del contracte del servei d’ajuda a domicili
(clàusula 5).
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim
Jurídic del Sector Públic, és possible l’avocació de competències delegades per tal que l’òrgan
delegat pugui conèixer i resoldre assumptes determinats, sempre que concorrin circumstàncies
de caràcter tècnic, econòmic, social, jurídic o territorial que ho facin convenient.
Vista la proposta del director de l’Àrea de Serveis Territorials i del regidor de l’Àrea de Serveis
Centrals, de data 17 de març de 2017, i dels informes de contractació de data 27 de març de
2017 i informe tècnic, de data 29 de novembre de 2016, que consten a l’expedient.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer: Avocar les atribucions delegades a la Junta de Govern Local en matèria de contractació,
única i exclusivament, per aprovar la pròrroga objecte d’aquest expedient.
Segon: Acordar la pròrroga del contracte del servei de tractament de la fracció vegetal dels
residus municipals de Rubí durant el període 18 de març de 2017 a 17 de març de 2018.
Tercer: Aprovar la despesa de 12.144,00 € + 1.214,40 € (21% d’IVA)= 13.358,40€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 4U083 1623 2279902.
Quart: Traslladar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals interessats
en aquesta licitació.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa

El vicesecretari accidental

Ana Maria Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR
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