EXP.: X2021002529
CONTRACTE DEL SERVEI DE PODA D’ARBRAT CORRESPONENT ALS
EXEMPLARS DE PLÀTANS DELS PRINCIPALS EIXOS VIARIS DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

INTERVENEN
D’una part el senyor Jordi Xena i Ibáñez, amb DNI núm. 77.291.553-F, en la seva
condició d’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, en representació
d’aquesta entitat, que té el domicili social en aquesta localitat, Plaça de la Vila 1, amb
el NIF P0825900D. Igualment intervé el secretari senyor Francesc Palau Sabater, als
efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
De l’altra, el senyor Pau Riera Bosch, amb DNI núm. 47915167A, amb domicili en el
carrer Sant Sadurní núm. 7 de Sant Feliu de Codines.
La finalitat d’aquest acte és la de procedir a la formalització del contracte de servei
de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris
del terme municipal de Santa Maria de Palautordera.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
contracte i,
MANIFESTEN
Primer. Per resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001703 de data 10/11/2021 es va
aprovar l’expedient de contractació, així com el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars relatiu a la contractació
del servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals
eixos viaris del terme municipal de Santa Maria de Palautordera (annex 1), i es va
convocar el procediment de contractació oportú.
Segon. En l'expedient de contractació obra la proposició presentada pel senyor Pau
Riera Bosch (annex 2).
Tercer. Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article
150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte. El senyor Pau Riera

Bosch ha constituït la garantia definitiva d’un import de 805,12 euros mitjançant
transferència bancària al BBVA el dia 10 de desembre de 2021, (annex 3).
Quart. Per resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001926 de data 15/12/2021, es va
adjudicar el contracte de servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de
plàtans dels principals eixos viaris del terme municipal de Santa Maria de
Palautordera, al senyor Pau Riera Bosch (annex 4).
En virtut de l’anterior, les parts procedeixen a formalitzar el contracte i a tal efecte,
ACORDEN
Primer. El senyor Pau Riera Bosch, es compromet a la prestació del servei de poda
d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris del terme
municipal de Santa Maria de Palautordera, amb estricta subjecció al Plec de
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives aprovat per l’Ajuntament
(annex 1), així com a les millores ofertades en la seva proposta (annex 2), documents
contractuals que accepta plenament i dels quals deixa constatació firmant en aquest
acte la seva conformitat en cadascun d’ells.
Segon.- El contracte de servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de
plàtans dels principals eixos viaris del terme municipal de Santa Maria de
Palautordera, s’adjudicà al senyor Pau Riera Bosch, per un import de 16.102,32
euros més 3.381,49 euros d’IVA (21%) (total 19.483,81 € IVA inclòs) per dos anys de
contracte i les millores ofertades en la seva proposta.
Import per cada campanya de poda:

Import sense
IVA
IVA

Any

2021/2022

2022

10.666,49 21%

2.239,96

12.906,45

2022/2023

2023

5.435,83 21%

1.141,52

6.577,35

16.102,32 21%

3.381,49

19.483,81

Total 2 anys

Import IVA

Import total
amb IVA

Campanya poda

Millores ofertades:
Relació d’actuacions al Torrent del Reguissol que es portaran a terme entre els mesos
de desembre i gener :

- Escapçar anualment, anul·lant la totalitat del brancatge de la capçada, els
plàtans del Torrent del Reguissol, situats al costat del Torrent que es troba a la
banda dels habitatges del Carrer Pintor Fortuny de Can Barceló.
- Manteniment de l’arbrat de la part final del Torrent del Reguissol on es troba
el pont que connecta amb el carrer Picasso, d’acord amb les peticions que
sorgeixin dels Serveis tècnics municipals. L’actuació es portarà a terme entre
els mesos de desembre i gener.
- Actuació de selecció anual de tanys de les soques de plàtans situades a la
banda del Torrent contrari als habitatges.

Tercer. El termini de la prestació del servei és de dos anys per les temporades de
poda 2021/2022 i 2022/2023, i s’inicia l’endemà de la signatura del present contracte,
el contracte serà prorrogable fins a dos anys més, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. Abans de l’inici dels
treballs s’haurà de presentar la documentació següent:
-

-

Certificat de modalitat preventiva.
Avaluació de riscos de les feines a realitzar.
Llistat de personal que intervindrà en el servei, del que s’haurà d’aportar:
o TC’S conforme estant donats d’alta a la seguretat social.
o Aptitud mèdica laboral.
o Certificats de formació corresponents de les feines a realitzar.
o Document registre entrega EPI’s.
o Autorització de la maquinària a utilitzar.
Nom del responsable de prevenció de riscos laborals de l’empresa, que
controlarà les feines (Recurs preventiu per feines de risc)
Pla de treball d’acord amb l’establert a la clàusula 4a del PPT

Quart. Per respondre del compliment d’aquest contracte ha estat constituïda, a favor
de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, la garantia definitiva per un import
de 805,12 euros mitjançant transferència bancària al BBVA el dia 10 de desembre
de 2021, (annex 3).
Cinquè. En el cas que el personal vinculat al contractista 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, fins i tot
després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació d’aquesta
violació de seguretat a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Sisè. Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període d’execució del
contracte, dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment, l’entitat contractista
s’obliga al compliment de la legislació laboral, els de Previsió, Seguretat i Higiene en
el treball i Seguretat Social i la llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Setè. L'Ajuntament i el senyor Pau Riera Bosch queden obligats al compliment
d’aquest contracte i al seu plec de clàusules en aquelles que li afectin. Ambdós
contractants es sotmeten expressament als preceptes de les lleis de Règim Local
que li siguin aplicables en allò previst en aquest contracte.
I perquè així consti i als efectes del que s’estableix en la vigent legislació, ambdues
parts signen el present document en format electrònic i a un sol efecte i en la data de la
darrera signatura.
L’alcalde,

El contractista,

El secretari,

