Exp. 1840/2021

CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL TRAM 2
DE LLERA URBANA DE LA RIERA DE SENTMENAT (LOT 1, PARC DE CAN
SORTS)

MANIFESTEN
Per decret d’Alcaldia 2021-1429, ratificat en sessió de la Junta de Govern de data 10
de novembre de 2021, es va aprovar l’expedient de licitació, per a la contractació dels
serveis de manteniment i conservació de 2 trams urbans de llera de la riera de
Sentmenat amb dos lots, amb procediment obert simplificat i tramitació per urgència.
El pressupost base de licitació que es va autoritzar va ser de 145.200,00 euros, IVA
inclòs, amb el següent desglòs:
Lot 1: correspon al Tram 2 de la Riera de Sentmenat, en concret entre el pont de Can
Sorts (X:427801 Y:4606682.2) i el pont de la carretera de Sabadell (X:427884.5
Y:4606489.5)
Pressupost sense IVA: 80.000,00 euros
Lot 2: correspon al Tram 3 de la Riera de Sentmenat, en concret entre el pont de la
carretera de Sabadell (X:427884.5 Y:4606489.5) i el pont de la de l’Av. de les
Teixidores (X:428020.3 Y:4603044.6)
Pressupost sense IVA: 40.000,00 euros
Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2021 s’ha adjudicat el
contracte del lot 1 (Parc de Can Sorts) Tram 2 de la Riera de Sentmenat, en concret
entre el pont de Can Sorts (X:427801 Y:4606682.2) i el pont de la carretera de
Sabadell (X:427884.5 Y:4606489.5), del contracte de serveis de manteniment i
conservació de 2 trams urbans de llera de la Riera de Sentmenat, a l’empresa Gil
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Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a l’atorgament
d’aquest contracte i

CONTRACTE

D'una altra part, el senyor Ricardo Gil Rull, amb NIF núm. 732****9R, en representació
de l’empresa Gil Forestal, SL, amb CIF núm. B44187078, domiciliada a Peñarroya de
Tastavins carrer Sol, núm. 8, en qualitat d’administrador, segons escriptura pública de
constitució de societat de responsabilitat limitada, autoritzada davant Notari senyora
Maria del Carmen Gracia de Val d’Alcañiz (Terol), en data 13 d’agost de 2002 i amb
número de protocol 802, i amb adreça electrònica a efectes de notificacions
gilforestal@gilforestal.com.

Número: 2022-0001 Data: 26/01/2022

D'una part, el senyor Marc Verneda Urbano, alcalde de l’Ajuntament de Sentmenat,
actuant en nom i representació del mateix, assistit del secretari de la Corporació
Gonzalo Lluzar López De Briñas que dóna fe de l'acte.

Número: 2022-0001 Data: 26/01/2022

1. Criteri a.1): Disponibilitat de formació acreditada relacionada amb la Restauració
fluvial o Restauració del medi natural o de Jardineria i Paisatge (màster o postgrau,
curs d’especialització, així com la seva experiència com a formador en ponències o
cursos de restauració en àmbit fluvial), per part del personal assignat al projecte com a
tècnic responsable:
. Disponibilitat del màster o postgrau.
. Formador en ponències o cursos de restauració en àmbit fluvial.
. Disponibilitat d’un curs d’especialització.
2. Criteri a.2): Executar 3 jornades de treball extra (2 persones mínim), d’eliminació de
rebrots de canya i repàs manual de rizoma, i un reg de suport. La tercera, a partir de
15 dies de la segona.
3. Criteri a.3): Presentació de 2 informes de seguiment de l’evolució de les tasques
executades. El primer a un mes de la finalització dels treballs i el segon a 15 dies
abans que finalitzi el termini de garantia, incloses fotografies.
4. Criteri a.4): Presentació actuacions sobre suport SIG (arxius vectorials o raster tipus
shapefile, kml, kmx, ASCII, etc) de les superfícies d’actuació finals del contracte, amb
especificació de la situació actual i les tasques executades sobre aquest suport SIG.
5. Criteri a.5): Gestió de residus de canya (mínim el corresponent al 25% de la
superfície d’una de les actuacions del contracte) en terrenys propers per afavorir
l’economia circular.
6. Criteri a.6): Implementació de les mesures mediambientals durant l’execució del
contracte:
. Disposició d’1 Vehicle de transport dels operaris de gas natural comprimit o elèctrics
. Instal·lació d’elements de promoció de la biodiversitat en les franges forestals caixesniu per a ocells insectívors, 10 unitats

CONTRACTE

Forestal, SL, amb CIF B44187078, amb una baixa ofertada del 19,502% que s’aplicarà
únicament als preus unitaris i no afectarà al pressupost de licitació, de 80.000 euros,
sense IVA, que serà l’import màxim del contracte i una duració de sis setmanes, amb
les següents millores ofertades i admeses:

Primer.- L’empresa Gil Forestal, SL, amb CIF B44187078, adjudicatària del contracte,
es compromet a prestar el servei del contracte del lot 1 (Parc de Can Sorts) Tram 2 de
la Riera de Sentmenat, en concret entre el pont de Can Sorts (X:427801 Y:4606682.2)
i el pont de la carretera de Sabadell (X:427884.5 Y:4606489.5), del contracte de
serveis de manteniment i conservació de 2 trams urbans de llera de la Riera de
Sentmenat, amb plena subjecció a:
-

-

Plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, quins continguts manifesta l’adjudicatari conèixer, acceptar i obligarse a complir íntegrament i que s’inclouen com a part del contracte amb caràcter
contractual.
Oferta i millores proposades i acceptades segons acord d’adjudicació:

Baixa ofertada del 19,502% que s’aplicarà únicament als preus unitaris i no afectarà al
pressupost de licitació, de 80.000 euros, sense IVA, que serà l’import màxim del
contracte i una duració de sis setmanes
Millores ofertades i admeses:
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PACTEN

Segon.- El preu del contracte per al servei de manteniment i conservació del Lot 1,
tram 2 de la llera de la riera de Sentmenat (Parc de Can Sorts) és de de 80.000 euros,
més 16.800 euros en concepte d’IVA, essent el total de 96.800 euros, amb una baixa
ofertada del 19,502% que s’aplicarà únicament als preus unitaris i no afectarà al
pressupost de licitació, que serà l’import màxim que l’Ajuntament de Sentmenat
abonarà conforme als criteris establerts a la clàusula 2.4 del plec de clàusules
administratives particulars aprovat.
Tercer.- Per al compliment d’aquest contracte, s’ha constituït en favor de l’Ajuntament
una garantia definitiva per import de 4.000 euros en forma d’aval bancari. Aquesta
garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia establert a la clàusula 2.9) del Plec de clàusules administratives, de
3 mesos a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació
contractada.
Quart.- La durada d’aquests treballs és de 6 setmanes, a comptar des de la
formalització del present contracte mitjançant la signatura electrònica del present
document.

Número: 2022-0001 Data: 26/01/2022
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Per tot allò que no es trobi als plecs i documents esmentats, s’estarà als preceptes de
la Llei 9/2017 (LCSP), de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.

CONTRACTE

1. Criteri a.1): Disponibilitat de formació acreditada relacionada amb la Restauració
fluvial o Restauració del medi natural o de Jardineria i Paisatge (màster o postgrau,
curs d’especialització, així com la seva experiència com a formador en ponències o
cursos de restauració en àmbit fluvial), per part del personal assignat al projecte com a
tècnic responsable:
. Disponibilitat del màster o postgrau.
. Formador en ponències o cursos de restauració en àmbit fluvial.
. Disponibilitat d’un curs d’especialització.
2. Criteri a.2): Executar 3 jornades de treball extra (2 persones mínim), d’eliminació de
rebrots de canya i repàs manual de rizoma, i un reg de suport. La tercera, a partir de
15 dies de la segona.
3. Criteri a.3): Presentació de 2 informes de seguiment de l’evolució de les tasques
executades. El primer a un mes de la finalització dels treballs i el segon a 15 dies
abans que finalitzi el termini de garantia, incloses fotografies.
4. Criteri a.4): Presentació actuacions sobre suport SIG (arxius vectorials o raster tipus
shapefile, kml, kmx, ASCII, etc) de les superfícies d’actuació finals del contracte, amb
especificació de la situació actual i les tasques executades sobre aquest suport SIG.
5. Criteri a.5): Gestió de residus de canya (mínim el corresponent al 25% de la
superfície d’una de les actuacions del contracte) en terrenys propers per afavorir
l’economia circular.
6. Criteri a.6): Implementació de les mesures mediambientals durant l’execució del
contracte:
. Disposició d’1 Vehicle de transport dels operaris de gas natural comprimit o elèctrics
. Instal·lació d’elements de promoció de la biodiversitat en les franges forestals caixesniu per a ocells insectívors, 10 unitats

Cinquè.- L’incompliment de les obligacions que corresponen al contractista, en virtut
del que disposa la LCSP, els plecs de clàusules i documents que regeixen la
contractació i la proposició del contractista, durà a la imposició a aquest de les
penalitzacions previstes a la clàusula 2.6) i 2.7) del plec de clàusules administratives
particulars.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament de Sentmenat. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
Novè. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte, sorgissin qüestions entre
l’Ajuntament de Sentmenat i el contractista, es sotmetran, una vegada esgotada la via
administrativa, als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
I amb prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document electrònicament,
fent constar que a aquest document s’entenen annexats els plecs de condicions que el
regeixen expressament acceptats, en el dia de la data, de tot el que, com a Secretari,
en dóno fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Vuitè.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com el Reglament Europeu Protecció de Dades (RGPD), (UE)
2016/679.

CONTRACTE

Setè.- El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials,
necessaris i suficients per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les
condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a
plena satisfacció de l’Ajuntament.

Número: 2022-0001 Data: 26/01/2022

Sisè.- L’adjudicatari està obligat a complir totes les obligacions d’origen legal, en
matèria laboral, de Seguretat Social, riscos laborals, seguretat i higiene en el treball,
d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció mediambiental i
altres encara que no s’expressin d’una forma concreta en aquest contracte, quedant
l’Ajuntament alliberat de qualsevol responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades obligacions per part del contractista.

