Junta de Govern Local
Medi Ambient i Espais Verds
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta, despatx 501 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers Tel: 938603206 Fax: 938796082

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
23 de febrer de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Inici de serveis de neteja d'espais verds.LOT 1: neteja i conservació dels parcs
amb un projecte d'inserció laboral de persones amb discapacitat; LOT 2: neteja i conservació
de les àrees de jocs infantils i esportives i sorrals de joc, jardineria dels equipaments i llacs i
fonts ornamentals de la ciutat; LOT 3: neteja i conservació de la jardineria dels espais verds
de la ciutat;LOT 4: conservació de 89 jardineres del centre de la ciutat
Número Expedient: 18/2021/48
1. En data 16 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar la
contractació del «Servei de neteja i conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i
àrees i instal·lacions de jocs del terme municipal de Granollers i es desglossa en els
següents LOTS d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que els regulen:
LOT 1: Labors de neteja i conservació dels parcs de Lledoner, Ponent i Firal,
escocells de vialitat i places toves de la ciutat, a desenvolupar amb un projecte
d'inserció laboral de persones amb discapacitat.
LOT 2: Labors de neteja i conservació de les àrees de jocs infantils i esportives i
sorrals de joc, jardineria dels equipaments i llacs i fonts ornamentals de la ciutat.
LOT 3: Labors de neteja i conservació de la jardineria dels espais verds de la ciutat.

LOT 4: Labors de conservació de 89 jardineres del centre de la ciutat.»
2. Durant el termini de publicació dels plecs de clàusules administratives particulars, s'ha
detectat tant un error material de càlcul del valor estimat del contracte, i on diu:
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Ha de dir:

3. Així mateix segons informe del Gerent de l’Ajuntament de Granollers, cal modificar tant els
plecs administratius com tècnics, ja que segons indica:
«El contracte Serveis de neteja de la ciutat defineix a més del carres, places i
avingudes de la ciutat, un seguit d’espais anomenats mixtes per raó del seu ús i de
les característiques de la seva constitució.
I el contracte d’Espais Verds en el seu LOT 1 contempla: Labors de neteja i
conservació dels parcs de Lledoner, Ponent i Firal, escocells de vialitat i places toves
de la ciutat, a desenvolupar amb un projecte d'inserció laboral de persones amb
discapacitat.
Per optimitzar els serveis de neteja i aconseguir major eficiència i eficàcia en els
serveis, s’ha avaluat com a molt convenient que la tipologia d’espais constituïts per
zones mixtes de places o espais de paviment de sauló, combinades amb zones de
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parterres verds o de matolls verds, siguin realitzades per operacions de tipus més
manual, atès que aquests espais per la seva tipologia no permeten una correcta
mecanització amb màquines escombradores i a més cal combinar els treballs de
neteja amb tasques de jardineria atès que sovint les zones mixtes disposen
d’aquesta barreja d’espais entre estada i espai verd.
La majoria d’aquests espais ja estan compresos en les previsions del lot 1 d’Espais
Verds, però encara per qüestions històriques, encara mancaven 4 zones d’aquesta
tipologia, que ara s’ha vist del tot necessari i convenient d’incloure en el plec del lot 1.
S’adjunta plànol de descripció i situació de les 4 zones mixtes que s’incorporen al
contracte del lot 1 d’Espais verds, el que acaba de conformar major coherència i
eficiència en la prestació del serveis dels dos contractes.»
Per tant sobre el punt anterior, pel que fa al plec administratiu on diu:
X.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament
s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20
% del preu inicial del contracte de cada lot, tot d’acord amb les previsions de l’article
204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
Causes prevists de modificació per a tots els lots:
- Que s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de prescripcions
reglamentàries aprovades amb posterioritat a la signatura del contracte.
-Augment o reducció de les necessitats de prestació del servei
Ha de dir:
X.1 D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament
s’indiquen. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20
% del preu inicial del contracte de cada lot, tot d’acord amb les previsions de l’article
204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
Causes prevists de modificació per a tots els lots:
- Que s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de prescripcions
reglamentàries aprovades amb posterioritat a la signatura del contracte.
-Augment o reducció de les necessitats de prestació del servei, així com possibles
ampliacions de les zones mixtes de neteja definides en l’annex VII
Pel que fa al plec de prescripcions tècniques, on diu
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«2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
LOT 1: Comprèn la neteja de residus i herbes d’escocells i places de sauló de la
ciutat, i els parcs de Lledoner, de Ponent i Firal. En el cas dels tres parcs, la
conservació serà integral incorporant tot el manteniment i neteja de la vegetació
(segues, reg, etc.) i el llac i sistema de canals del parc del Lledoner. No està inclòs,
en canvi, el llac de Ponent doncs forma part del lot 2. Les labors de neteja
representen un 80% del servei.»
Ha de dir:
«2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
LOT 1: Comprèn la neteja de residus i herbes d’escocells i places de sauló de la
ciutat, i els parcs de Lledoner, de Ponent i Firal. En el cas dels tres parcs, la
conservació serà integral incorporant tot el manteniment i neteja de la vegetació
(segues, reg, etc.) i el llac i sistema de canals del parc del Lledoner. No està inclòs,
en canvi, el llac de Ponent doncs forma part del lot 2. Les labors de neteja
representen un 80% del servei. Com a possibles zones a incloure en una
modificació contractual prevista, es podran afegir 4 zones descrites i definides
en l’annex VII.»
Fonaments de dret:
Article 109 de la Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, pel que fa
a la rectificació d'errors materials.
Article 101 de la Llei 9/2017 de contractes de sector públic, de 08 de novembre, pel que fa
al valor estimat dels contractes.
Article 204 de la Llei 9/2017 de contractes de sector públic, de 08 de novembre, pel que fa a
les modificacions previstes.
Articles 122 i 124 de la Llei 9/2017 de contractes de sector públic, de 08 de novembre, pel
que fa la modificació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

Proposo:
Primer.- Modificar els plecs tant administratiu com tècnics del contracte «Servei de neteja i
conservació dels espais verds, llacs i fonts ornamentals i àrees i instal·lacions de jocs del
terme municipal de Granollers que es desglossa en els següents LOTS :
LOT 1: Labors de neteja i conservació dels parcs de Lledoner, Ponent i Firal,
escocells de vialitat i places toves de la ciutat, a desenvolupar amb un projecte
d'inserció laboral de persones amb discapacitat.
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LOT 2: Labors de neteja i conservació de les àrees de jocs infantils i esportives i
sorrals de joc, jardineria dels equipaments i llacs i fonts ornamentals de la ciutat.
LOT 3: Labors de neteja i conservació de la jardineria dels espais verds de la ciutat.
LOT 4: Labors de conservació de 89 jardineres del centre de la ciutat»,
aprovats en data 16 de febrer de 2021 en el sentit exposat en el cos de l’exposició de motius
en els punts 2 i 3.
Segon.- Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant, al
DOUE i a l’ e-Tauler de la web municipal.
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 25/02/2021.
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