
DECRET D'ALCALDIA

Ref.:  2020/3106/26 - Licitació 20-068 SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA,  RECOLLIDA RESIDUS I
MANTENIMENT DE LA XARXA DE  CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

« EXP 20-068.-DECRET EXPOSICIÓ PUBLICA ESTRUCTURA DE COSTOS(V180718)

MJO/ab

Vist l’acord aprovat pel Ple de data 25 de juny de 2020, segons el qual se
sol·licitava a cinc operadors econòmics dedicats al servei de neteja viària i recollida de residus i
manteniment de clavegueram, la seva estructura de costos.

 Vist que les següents empreses han presentat la documentació sol·licitada:

1. FCC Medio Ambiente, S. A.
2. Ferrovial Servicios (Compañía Española de Servicios Auxiliares S.A.)
3. Corp CLD, S. L.
4. Urbaser, S.A

 Vist l’informe emès al respecte pel Sr. Daniel Orti Ortega, Tècnic d’Espai Públic,
en data 29 de juliol de 2020, relatiu a l’estructura de costos i la fórmula de la revisió de preus
del Servei de neteja viària i recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de
Cornellà de Llobregat.

 En virtut de la delegació a l’Alcalde efectuada pel Ple d’aquest Ajuntament en de
data 25 de juny de 2020, per la tramitació necessària per obtenir l’informe favorable de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya sobre l’estructura de
costos i la fórmula de la revisió de preus aplicable al contracte esmentat.

HE RESOLT

Primer.- Sotmetre a exposició pública la proposta d’estructura de costos i la
fórmula de la revisió de preus del Servei de neteja viària i recollida de residus i manteniment
del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat.

Segon.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament, durant el termini de 20
dies hàbils, la proposta esmentada perquè els interessats presentin al·legacions o reclamacions.



Tercer.- Remetre a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya la proposta d’estructura de costos i la fórmula de revisió de preus
aplicable al contracte, una vegada finalitzat el termini d’exposició pública, i sempre que no es
presentin al·legacions o reclamacions a dita proposta.

Quart.- Comunicar el present Decret al Departament d’Espai Públic.

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

 »

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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