QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES del PCAP
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CAMPS DE FUTBOL DE GESPA NATURAL DEL
MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR
- Ajuntament de Vilobí d’Onyar -

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.1 Descripció: L’objecte d’aquest contracte és el servei de conservació i el manteniment dels
camps de futbol de gespa natural del municipi de Vilobí d’Onyar, ubicats a l’Avinguda Cal
Ferrer Pagès, d’acord amb els requisits i especificacions tècniques definits al Plec de
Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT).
A.2 Divisió en lots: No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global per a la prestació
del servei, d’acord amb les especificacions del PPT. El servei ha de contemplar una visió i
metodologia de treball unificades, el que aconsella la no divisió en lots. Per altra banda,
l’adjudicació a diferents empreses incrementaria el cost global i la coordinació eficient del
servei.
La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 99.3
LCSP, d’acord amb el qual:
“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que
s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres.
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del contracte, els
següents:
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti
l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi
de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de
contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”.

En el cas del servei que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa
coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots.

A.3 Codificació del contracte: CPV: Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell
pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les directives 2004/17/CE i
2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que
fa a la revisió del CPV:

77320000-9 Serveis de manteniment de camps esportius

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Unitats de preus, d’acord amb les especificacions del PPT.
B.2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de NORANTAQUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (94.689,24 €),
IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del contracte,
d’acord amb el següent desglossament:


Mètode de càlcul del valor estimat:
Import contracte (1 anualitat)
20% modificacions (art. 204 LCSP)
Total import contracte (1 anualitat)
Import pròrroga (1 anualitat)
TOTAL VEC

39.453,85 €
7.890,77 €
47.344,62 €
47.344,62 €
94.689,24 €

*Càlcul realitzat d’acord amb l’Informe 2/2020, de 27 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
de la Generalitat de Catalunya, l’assumpte del qual és el càlcul del percentatge de modificació dels contractes i
càlcul del valor estimat dels contractes en el cas que els plecs de clàusules administratives particulars adverteixin de
la possibilitat de modificar-los i s’hi prevegi la possibilitat de prorrogar-ne la durada

B.3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte, calculat sobre el cost del servei amb caràcter
anual, s’estableix, de forma estimativa, en TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTATRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (39.453,85 €), equivalent al pressupost net, més el
IVA al tipus vigent del 21%, és a dir, 8.285,31 €, és a dir un pressupost base de licitació de
QUARANTA-SET MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (47.739,16 €),
d’acord amb el desglossament de costos que s’inclou a continuació.
Cal tenir en compte que el pressupost base de licitació s’estableix, de forma estimativa, en
funció de preus unitaris basats en el nombre de serveis a prestar (d’acord amb el tipus
d’actuacions de manteniment i tractament, nombre d’unitats o bé m2 de gespa), d’acord
amb l’estudi de costos efectuat.
Per tant, el pressupost base de licitació tindrà caràcter limitatiu, això és, en tant que
pressupost màxim, d’acord amb la Disposició Addicional 33 de la LCSP, la qual disposa:

“Disposició addicional trenta-tresena. Contractes de subministraments i serveis en funció de les
necessitats. En els contractes de subministraments i de serveis que tramitin les administracions
públiques i altres entitats del sector públic amb pressupost limitador, en els quals l’empresari
s’obligui a lliurar una pluralitat de béns o a executar el servei de manera successiva i per preu
unitari, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del
contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les
necessitats de l’Administració, s’ha d’aprovar un pressupost màxim”.
En aquest sentit, el nombre de serveis i, per tant, el cost del mateix a assumir per part de l’ens
contractant, s’haurà d’adaptar, anualment, als costos reals.

Cost

maquinaria
/hora

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

desembre

Total hores

Cost Total

Sega màquina helicoidal

O

16,95

10,2

8

8

8

20

20

20

20

20

20

15

15

8

182

4.941,30

Sega rotativa

O

16,95

10,4

9

6

9

15

15

15

15

15

15

15

12

9

150

4.102,50

Repàs forats i “ataconar”

A

15,6

0

25

25

25

20

20

15

10

25

25

25

25

215

3.354,00

Perfilat i detalls del camp

A

15,6

0

3

3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

50

780,00

Marcatge camps de F7 i F11

O

16,95

3

1300

10

8

10

10

10

10

10

6

10

10

10

6

110

3.494,50

Adobar amb adob sòlid

O

16,95

2,9

2440

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2.876,70

O

16,95

2,9

1110

2

2

2

2

12

1.348,20

O

16,95

2,9

279

2

2

318,70

42

4.447,80

Actuacions–tasques–operacions

Tractament fitosanitari preventiu
(fisarium, pitium)
Tractament insecticida

Cost fix
productes

categoria

En concret, es preveuen els costos associats al servei (*amb còmput anual i inclòs despeses
generals i benefici industrial):

Punxat procore (sòlid o massis)

O

Punxat vertidrine

O

72,6

Verticut

O

151,25

Escarificat agressiu garden

O

151,25

Resembra

O

77,8

1800

Recebat sorra de riu 0/2 o 0/4 +
càrrega
Canvi de
tepes 64 m2

O

151,25

1800

O

26

374,4

Reg (programació,reg manual i
manteniment)
Transports

O

16,95

0

O

16,95

0

Reparacions i revisió inventari

O

16,95

0

O

16,95

0

Informes de seguiment i
d’incidències

2

105,9

6

6

6

2

6

6

6

6

10
6

3
12

6
6
8

726,00

9

1.361,25

12

1.815,00

8

14

2.889,20

6

12

3.615,00

8

16

790,40

2

2

2

5

10

10

10

10

10

5

2

2

70

1.186,50

0

1.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

203,40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1000

10.103,40
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Desglossament de costos directes / indirectes

Els costos directes i indirectes del serveis són els que a continuació es relacionen:

12

203,40

952

39.453,85 €

Concepte

Import del contracte

Pròrroga

Import total

Costos directes:
Cost serveis (*segons quadre desglossat)
Cost materials (*segons quadre desglossat)
Total costos directes

26.205,76
9.020,89
35.226,65

26.205,76
9.020,89
35.226,65

52.411,52
18.041,79
70.453,30

Costos indirectes:
Despeses generals i benefici industrial (12%)
Pressupost base
IVA
Total costos indirectes

4.227,20
39.453,85
8.285,31
12.512,51

4.227,20
39.453,85
8.285,31
12.512,51

8.454,40
78.907,70
16.570,62
25.025,01

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

47.739,16

47.739,16

95.478,32

En els imports indicats, i per tant, en les ofertes econòmiques i preus proposats pels licitadors,
s’entendrà que s’hi inclouen totes les despeses que hagin de dur a terme per al compliment de
les prestacions contractades, com són el personal, el material i els productes necessaris per
portar a terme el servei i també les despeses financeres, assegurances, desplaçaments, taxes i
tota mena de tributs, etc., d’acord amb el desglossament del quadre de costos.
Per la seva banda, els costos salarials s’han calculat per a tota la durada del contracte,
prenent com a referència el Conveni col·lectiu del sector de la jardineria vigent (codi de conveni


núm. 99002995011981), aprovat per Resolució de 25/01/18 (BOE 9/02/18).

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les
següents categories professionals i nombre, segons s’especifica en el Plec de prescripcions
tècniques (PPT).
Perfil professional
Oficial jardiner
Auxiliar jardiner

Hores dedicació
1700 hores/any
1700 hores/any

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1 Aplicació pressupostària: 3.342.21211
C.2 Expedient d’abast plurianual: Sí
Import 2021: 19.095,66€
Import 2022: 57.286,99€
Import 2023: 38.191,33€

Cost conveni
1.206,65€/mensuals
1.091,99€/mensuals

Pel que fa a la despesa per als exercicis 2022 i 2023 el seu finançament es subordinarà al crèdit
que per als esmentats exercicis autoritzi el pressupost corresponent, atès que la despesa té el
caràcter de plurianual, restant condicionat el crèdit per als propers exercicis, a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost respectiu de cada exercici dels anteriorment citats.

D. DURADA DEL CONTRACTE
D.1. Termini de durada: UNA (1) anualitat, a comptar des de la data de signatura del
contracte.
D.2. Possibilitat de Pròrroga: Sí, UNA (1) anualitat.
La pròrroga, tal com preveuen els presents Plecs i d’acord amb les previsions de l’article 29.2
LCSP, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a la contractista, amb un
preavís mínim de 2 mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte.

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS
Admissió de variants: No

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (article 159, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic).
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: SÍ

G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES.
G.1. Classificació empresarial:
Classificacions admeses per a la licitació: No s’exigeix classificació empresarial, d’acord amb
l’article 77.1 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), si bé les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència,
indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència
econòmica i financera, i de solvència tècnica detallats en el present apartat G.2, o bé,
alternativament, mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació
corresponent a l’objecte del contracte, detallat a continuació. A aquests, efectes, la classificació
proposada, de conformitat amb el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015,
de 28 d’agost és:

 Grup O, subgrup 6, categoria 1
G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica exigibles als
empresaris no obligats al requisit de classificació:
G.2.1 Solvència econòmica financera:
Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’àmbit de l’objecte del contracte , i a l’any de
major volum dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 71.016,93€, equivalent a
1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil,
en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament
legalitzats.
G.2.2 Solvència tècnica o professional:
Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de serveis anàlegs als que constitueixen
l’objecte del contracte (és a dir, haver realitzat serveis de jardineria i manteniment de gespa
natural a camps de futbol), mitjançant una relació dels principals treballs realitzats d’igual o
similar naturalesa en la que es faci constar el seu import, la data i el destinatari públic o privat
dels mateixos.
Igualment, caldrà aportar, en cas de resultar adjudicatari, certificats de bona execució expedits
o visats per l’òrgan competent (en cas de feines o subministraments realitzats per al sector
públic) o certificats equivalents o declaració del empresari (en cas de feines o
subministraments realitzats per al sector privat), als quals s’acompanyarà dels documents que
acreditin la realització de la prestació.
Per tal de determinar que un subministrament és d’igual o similar naturalesa al que constitueix
l’objecte del contracte s’estarà al CPV indicat a l’apartat A.3 dels presents Plecs.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs o
subministraments realitzats en el curs dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin el seu
import, la data i el destinatari del mateix.
L’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels 3 indicats, haurà de ser
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Per altra banda, no s’entendrà que la licitadora reuneix la suficient solvència tècnica si no ha
realitzat un mínim de DOS (2) serveis similars, en el curs dels darrers tres (3) anys citats.
Forma d’acreditació: Els treballs efectuats s’acrediten, tal com s’ha indicat, mitjançant
certificats de bona execució expedits per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una


entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Si
s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats,
caldrà que identifiquin les dades següents:
-

Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a
terme, destinatari de les mateixes, data de realització)
Import del projecte executat.
Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de la
licitació.



Empreses de nova creació
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb antiguitat
inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant justificació dels
apartats b) a g) de l’article 89.1 LCSP, segons disposa el mateix article 89.1 en el seu apartat h).
En concret, d’acord amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip tècnic
suficient i adequat d’acord amb les especificacions del present plec i del PPT per a la correcta
execució del contracte (especialment, pel que fa a les especificacions del equip mínim de
treball i maquinaria).
En qualsevol cas hauran de donar compliment a allò previst a l’apartat G.3 del present quadre
de característiques.

G.3 Compromís d’adscripció de mitjans
Caldrà acreditar que la licitadora disposa d’un equip humà i material per al desenvolupament
del que constitueix l’objecte del contracte. A aquests efectes, caldrà aportar declaració
responsable (d’acord amb el contingut del Annex 1), de dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament, declaració
que inclourà el compromís d’adscriure a l’execució del contracte posterior, si s’escau en cas
de resultar guanyadors, els mitjans personals i materials suficients per a la bona consecució
del contracte. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Els mitjans personals o equip de treball adscrits a l’execució, haurà d’estar conformat, com a
mínim per les següents persones:



1 oficial jardiner
-

Titulació: haurà d’estar en possessió del títol titulació de Cicle Formatiu de Grau
Mitjà en jardineria o floristeria, adequada per a exercir com a Jardiner/a i acreditar
un mínim de dos (2) anys d’experiència en l’exercici de les funcions descrites al
PPT.

-

Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic oficial i aportació del currículum vitae. L’ens contractant podrà també
requerir l’aportació de documentació complementària o certificats a efectes
d’acreditar l’experiència requerida.



1 auxiliar jardiner
-

Titulació: haurà d’estar en possessió del títol titulació de Cicle Formatiu de Grau
Mitjà en jardineria o floristeria, adequada per a exercir com a Jardiner/a.
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic oficial

Per altra banda, caldrà adscriure a la prestació dels serveis els elements materials o mitjans
materials descrits al PPT.

Aclariment: L’acreditació documental de l’equip de treball caldrà portar-la a terme per part de
l’empresa proposada com a adjudicatària, un cop li sigui requerida la documentació preceptiva
abans de la formalització del contracte. Per tant, en el sobre únic només s’inclourà inicialment
per part de les licitadores la declaració responsable (continguda en l’annex 1) conforme es
comprometen a disposar i adscriure els mitjans personals i materials relacionats en aquest plec
o al PPT.

G.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental
No s’exigeix, si bé es podrà presentar acreditació, mitjançant el/s corresponent/s certificats,
del compliment de garantia de qualitat de les tasques a realitzar i/o de gestió mediambiental.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
H.1 Criteris i ponderació:

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que versaran sobre els
aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a
cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la millor proposició d’acord amb els criteris
de qualitat-preu són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 75 punts:

RESUM DE PUNTUACIÓ
Criteris automàtics (màxim 75 punts):
Oferta Econòmica: ............................................................................... màxim 70 punts
Millora 2: Proposta bossa d’hores addicionals ...................................... màxim 5 punts

En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica

H.2.1 Oferta econòmica (màxim 70 punts)
Es valorarà amb un màxim de 70 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el pressupost de
licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula següent:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 70
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1
*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A
LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives

Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.

Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en
qualsevol cas, el consignat en lletres.

H.2.2 Millora 2: Proposta d’hores addicionals
Es valorarà amb un màxim de 5 punts la proposta d’hores addicionals de treball vinculades a la
gestió del servei, hores que aniran destinades a la prestació dels serveis descrits en l’objecte
del contracte en horaris addicionals, a petició de l’ens contractant i per tal d’atendre situacions
imprevistes de feina.
La puntuació s’atorgarà de forma proporcional, d’acord amb els següents criteris:
-

Proposta de 10 hores anuals addicionals, 2,5 punts.
Proposta de 20 hores anuals addicionals, 5 punts.
No es proposen hores anuals addicionals, 0 punts.

La proposta de millora, en qualsevol cas, té caràcter voluntari per al licitador i no comporta cap
cost addicional per a l’ens contractant.

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE
BAIXA ANORMAL
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del
procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.
A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir una de les
següents condicions:
Primera.- En cas que només hi hagi una oferta, es considerarà oferta anormalment baixa si la
proposta econòmica és un 25% inferior al pressupost de licitació.

Segona.-En cas que hi hagi dues ofertes o més, es tindrà en compte la puntuació dels criteris
continguts en el SOBRE ÚNIC (de criteris automàtics). Serà oferta anormalment baixa quan la
puntuació obtinguda provisionalment per la licitadora superi en un 10,00% la puntuació de la
mitjana de les ofertes en els criteris descrits. No obstant això, si entre aquestes hi ha
puntuacions que són un 10,00% inferiors a la mitjana, es calcularà una nova mitjana només
amb les puntuacions que no estiguin en el cas indicat.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb
l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més baixa,
i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s
empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES
J.1. Característiques formals de la documentació tècnica:
No s’exigeix
J.2. Altre documentació a presentar:
No

K. GARANTIA PROVISIONAL
No s’exigeix la constitució de garantia provisional (art.106 del LCSP)

L. GARANTIA DEFINITIVA
•

Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 5%
del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la oferta de
l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu que la
garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària
ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat
d’acord amb el contingut dels presents Plecs.
•

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes al PCAP.

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
M.1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les
condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en
el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius que els resulti d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del
contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació
de les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides
a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
M.2 Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil general per tal de cobrir els riscos derivats
del desenvolupament de l’activitat, per import mínim assegurat de 300.000 € per sinistre/any.
S’acreditarà amb còpia de l’últim rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora, que en
demostri la seva vigència o bé el compromís de mantenir la mateixa durant tot el període de
vigència del contracte.
La pòlissa d'assegurança haurà d'incloure també els riscos que siguin conseqüència de
responsabilitat civil en la qual s'especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers de
conformitat amb la normativa aplicable. Hi estaran cobertes especialment els riscos
indemnitzables de possibles accidents derivats de la prestació del servei, d'acord amb la
normativa legal aplicable.

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
Si, fins a un màxim del 20% del preu inicial (és a dir, sobre el valor estimat del contracte, sense
IVA) per al supòsits següents:
-

Quan per qüestions externes, meteorològiques o de la pròpia gespa (plaga i/o malaltia
de la gespa) sigui necessari realitzar tractaments no previstos en el contracte.

-

En el cas que, dins la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les
estimades inicialment, és a dir quan sigui necessari modificar i/o ampliar algun dels
serveis estimats en la prestació del servei. Es tramitarà d’acord a l’article 204 de la
LCSP.
Aquestes modificacions es tramitaran mitjançant l’emissió d’un informe tècnic per part
de l’àrea responsable del servei, conjuntament amb un informe jurídic, per tant no
serà necessària la tramitació d’un expedient de modificació, sempre i quan sigui pels
supòsits indicats amb anterioritat, i establerts a l’article 204 de la LCSP.

-

No tenen consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobres les que preveu el contracte, sempre que no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu del contracte.

O. SUBCONTRACTACIÓ
Si, d’acord amb les condicions i límits establert a l’art.215 LCSP

P. REVISIÓ DE PREUS
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que
disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, de 30
de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Q.TERMINI DE GARANTIA
Atesa la naturalesa de la prestació no s’estableix termini de garantia.

R. PROGRAMA DE TREBALL
Si d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.

S. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà composada per els següents membres:
Presidenta: Cristina Mundet i Benito, Alcaldessa o persona en qui delegui.

Vocals:
Sr./Sra. Olga Guillem i Pujol regidora de Junts per Vilobí, Salitja i Sant Dalmai o persona en qui
delegui
Sra. Sara Jordà Casas, secretaria de la corporació o persona en qui delegui
Sra. Irene Ramos Burch, interventora de la corporació o persona en qui delegui
Sr. Jordi Oliver Bover, tècnic d’esports de la corporació o persona en qui delegui
Secretària: Esperança Hueso Mateo, tècnica d’administració general o persona en qui delegui

T. UNITAT DE SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Àrea d’esports de la corporació

