FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PELS TREBALLS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS
DE TORRELAVIT -TRAM ENTRE EL PONT DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES
PUBILLES-

Dades de les parts contractants:
D’una banda el sr. Manuel RAVENTÓS i CUYÀS, de qui s'omet el detall de les
circumstàncies personals perquè actua com a Alcalde-President de l'Ajuntament de
Torrelavit i en el seu nom i representació, i assistit en aquest acte pel secretari de la
corporació Sr. Xavier Rodado Honorato.
i, de l'altra, el sr. Miquel CANET I SABATÉ, amb núm. de DNI 78063490H, en nom i
representació de l’empresa TALLER ÀURIA, SCCL, amb NIF F08670077 i domicili social
al carrer Pere Bosch i Soldevila, núm. 18 a Igualada 08700.

Les dues parts manifesten capacitat legal suficient per a la signatura del present contracte,
i lliurement i voluntària,
MANIFESTEN
1.- Que en data 12 de juliol de 2021, en sessió de la Junta de Govern Local, s’aprovà
inicialment el projecte objecte d’aquest contracte, redactat pels serveis tècnics de l’ajuntament, el qual va quedar aprovat definitivament el dia 4 de setembre de 2021 al no presentar-se al·legacions durant el termini d’exposició pública.
2.- Que en data 27 d’octubre de 2021, per Decret d’alcaldia, s’aprovà l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives particular i el tècnic que regula el
procediment contractual.
3.- Que es va seguir el procediment obert simplificat amb tramitació ordinària.
4.- Que la Mesa de contractació que actua com a òrgan assistent de l’òrgan de contractació,
el dia 16 de novembre de 2021, i en base a l’informe emès per l’arquitecta municipal, va
proposar l’adjudicació del contracte pel servei de treballs de manteniment i conservació de
les lleres públiques en trams urbans de Torrelavit -tram entre el Pont de Cal Mussons i el
Parc de les Pubilles- a favor de l’empresa TALLER ÀURIA, SCCL. (endavant LA
CONTRACTISTA).
5.- Que per decret d’Alcaldia núm. 97/2021, del 23 de novembre de 2021, s’adjudicà a
l’esmentada empresa el contracte del servei, el qual accepta prestar els seus serveis com
a tal i, amb la finalitat de deixar plasmat el seu acord, atorguen les parts el present contracte
d’execució del servei de manteniment i conservació, que es regirà per les següents:
C/del Molí, 29

08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02

Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat

CLÀUSULES PARTICULARS
PRIMERA.- DEFINICIÓ DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte els treballs d’execució del servei de manteniment i
conservació de les lleres públiques en trams urbans de Torrelavit -tram entre el Pont de
Cal Mussons i el Parc de les Pubilles-.
LA CONTRACTISTA declara que obra en el seu poder un exemplar del pressupost i del
projecte, així com que el coneix i és de la seva conformitat.

SEGONA.- RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst en aquest contracte, regirà el Plec de clàusules administratives
particulars i tècnic, així com els articles que resultin aplicables de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
S’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars i tècnic, degudament signat
per les parts en prova de conformitat i acceptació del seu contingut i obligant-se en tots els
seus extrems, passant a formar part integrant d’aquest contracte com ANNEX NÚM 1.

TERCERA.- PREU
L’Ajuntament de Torrelavit contracta a l’empresa TALLER ÀURIA, SCCL per a l’execució
del servei per un import de 77.922,87€ (setanta-set mil nou-cents vint-i-dos euros amb
vuitanta-set cèntims), IVA inclòs.
Aquest preu comprèn la totalitat de les partides integrants en el pressupost que s’adjunta,
i comprèn la totalitat de conceptes, costos i despeses necessaris per a la correcta i
complerta realització de les tasques complementàries i l’execució de la totalitat del servei
de manteniment i conversació fins a la total finalització d’aquestes i obtenció del
corresponent certificat final.
S´acompanya com ANNEX NÚM. 2 la proposta econòmica presentada per LA
CONTRACTISTA.

QUARTA.- MODALITAT DE CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L'adjudicatari està obligat a executar el servei d'acord amb:
a) el projecte aprovat
b) les clàusules que regeixen el present contracte de servei
c) el plec de clàusules administratives particulars
e) el plec tècnic
e) la resta de documentació que integra el projecte
f) l’oferta presentada en la licitació
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CINQUENA.- AVALS I GARANTIES
La garantia definitiva es fixa en 3.219,95€ (tres mil dos-cents dinou euros amb noranta-cinc
cèntims), corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del servei, la qual es fa efectiva
abans de la signatura del present contracte, en concepte de garantia de la seva correcta
execució i absència de vicis ocults. S’adjunta còpia com a ANNEX NÚM. 3.
Aquest aval es cancel·larà en el moment que s’hagi donat compliment satisfactori del
contracte. Efectuada la recepció i la liquidació, i un cop transcorregut el termini de garantia,
i acomplerts els requisits legals, es retornarà o cancel·larà l’aval, dins del termini de dos
mesos següents a la seva sol·licitud per part de l’interessat.

SISENA.- FORMA DE PAGAMENT
El pagament s’efectuarà d’acord amb el previst a la clàusula 14ena del plec de clàusules
particulars que regeixen la contractació objecte del present contracte.

SETENA.- ALTRES DESPESES
LA CONTRACTISTA es farà càrrec, si s’escau, del pagament de totes les despeses que
ocasionin el contracte i la seva formalització, així com les despeses dels cartells
anunciadors de l'obra.

VUITENA.- INICI I TERMINI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
El termini per a la finalització de la totalitat del servei és des de la formalització del contracte
i fins l’1 de març de 2022.

El termini de garantia serà d’un any a comptar des de la data de formalització de la
recepció del servei contractat.
NOVENA.- REVISIÓ DE PREUS
No s’admet la revisió de preus, tenint en compte el termini d’execució del contracte.

DESENA.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
D’acord amb la clàusula 16ena del Plec de clàusules particulars i a la informació que consta
en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic RELI, LA
CONTRACTISTA té constituïda una assegurança d’indemnització per riscos professionals
per un capital de 1.200.000€, i amb data de caducitat de la pòlissa 30 de desembre de
2021, obligant-se a acreditar la renovació i el pagament davant l’ajuntament dels
successius que durant el servei hagi d´anar materialitzant-se, d’acord amb la declaració
responsable de data 19 de novembre de 2021 presentada per l’empresa.
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ONZENA.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I RÈGIM DE SUBCONTRACTACIÓ
D’acord amb la clàusula 18ena del plec la modificació que l’execució del contracte pugui
requerir es tractarà d’acord amb el previst en ella i amb l’ establert als articles 205 de la
LCSP.
No és permesa la subcontractació del contracte, llevat d’alguna actuació concreta,
esporàdica i necessària que haurà de ser comunicada amb antel.lació a la responsable del
contracte i sense que això signifiqui per a l’ajuntament cap tipus de responsabilitat
econòmica o laboral envers l’empresa destinada a realitzar aquest tipus de treballs.

DOTZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 313 de la LCSP i
els seus efectes seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter general, així com
els previstos a l'article 313 LCSP.
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa
l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.

TRETZENA.- FUR I COMPETÈNCIA
En tot el que no quedi establert en aquest contracte i en el plec de clàusules particulars i
tècnic, seran d’aplicació les disposicions generals de contractació dels ens locals i les altres
normes administratives d’aplicació.
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosa-administrativa.
I en prova de conformitat i acceptació del seu contingut, signen les parts el present
contracte, per duplicat, a Torrelavit, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,

TALLER ÀURIA, SCCL,

Manuel Raventós Cuyàs

Miquel Canet i Sabaté
El Secretari,

Xavier Rodado Honorato
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ANNEX NÚM 1
_______________________________________________________________________

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIU PARTICULAR
PLEC TÈCNIC
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
DE LES LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS DE TORRELAVIT – TRAM
ENTRE EL PONT DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES PUBILLES –
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Exp. 833/2021
CLÀUSULA 1a. Objecte i finalitats del contracte
Travessant de nord-oest a sud-est el terme municipal de Torrelavit hi passa el riu
Riudebitlles. En tot el seu recorregut transcorre tant per trams no urbans com per trams
urbans com ara el nucli de població de Torrelavit, el polígon industrial i també nuclis
disseminats. Passa pel costat de dotze molins paperers, diversos ponts que el travessen,
parcs, zones verdes i l’acompanya en tot el seu trajecte el recentment recuperat Camí del
Riu, senyalitzat com a ruta per fer a peu, que connecta Torrelavit amb els altres municipis
de la comarca com St. Quintí de Mediona, St. Pere de Riudebitlles, Subirats i St. Sadurní
d’Anoia.
El tram que travessa la zona urbana del nucli antic de Terrassola i Lavit és molt
susceptible a possibles inundacions, ja que la zona inundable és molt propera a les
edificacions. De fet, l’any 1994 en aquest tram s’hi van produir unes grans inundacions
que varen afectar les plantes baixes dels edificis de l’Ajuntament, el Casal de Cultura on
ara s’hi ubica el Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, el Molí Paperer Carbó i
altres habitatges situats al carrer del Molí.
Aquest Ajuntament ha anat netejant, sempre amb el permís previ de l’ACA, petits trams
més propers a les zones urbanes en més mal estat, sempre depenent de les possibilitats
econòmiques del consistori. Gràcies a la convocatòria de la subvenció TES/2465/2014,
es va poder fer la neteja i posterior replantació amb espècies autòctones d’un primer tram
del riu que va des de la zona de l’Ajuntament/Casal de Cultura fins a la Paperera Carbó.
I en la convocatòria 2018 per a la conservació i manteniment de les lleres públiques de
l’ACA es va concedir la neteja del tram des del Pont de Cal Mussons fins al Centre
d’Interpretació de l’Aigua, situat a la planta inferior de l’edifici del Casal de Cultura,
actuació que encara no s’ha dut a terme però que està prevista en breu per part de l’ACA.
En aquests moments, d’acord amb la convocatòria de subvencions pel Programa de
manteniment i conservació de lleres publiques 2020-2021(TES/1053/2020) per a realitzar
actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams urbans proposada
per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament pretén sol·licitar una actuació de
manteniment del tram urbà de Torrelavit que abraça des del Pont de Cal Mussons fins al
Parc de les Pubilles, tot el tram urbà. Som conscients que hi haurà un tram que es farà
enguany però creiem convenient sol·licitar-lo de nou perquè és un entorn amb molt
canyissar i d’especial interès perquè està vinculat als safareigs públics i al Centre
d’Interpretació de l’Aigua des del qual s’aprofita el recuperat Camí del Riu per fer una
descoberta d’aquest paisatge fluvial.
Al present contracte li correspon la següent codificació: Codi CPV:77312000-0 serveis de
desbrossada.
Els objectius que es proposen per aquesta actuacions són les següents:
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a. Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva
densitat.
b. Erradicació de vegetació invasora o desbrossada general i les tasques de manteniment
que poden incloure la revegetació, la plantació i els regs de suport.
c. Retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
d. Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.
e. Retirada d’arrossegaments vegetals.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte són necessitats d’interès
públic i general i que entren dins l’àmbit de competències de l’Ajuntament.
CLÀUSULA 2a. Documents contractuals
Tenen la consideració de documents contractuals, a més d’aquest plec, el plec de
prescripcions tècniques.
CLÀUSULA 3a. Tipus o preu de licitació
1. El tipus o preu base de la contractació, es fixa en la quantitat de 79.998,84 euros (IVA
exclòs). Amb l’IVA ( 16.799,76 €), el cost del contracte ascendeix a la xifra de 96.798,59
euros.
Les ofertes que presentin els licitadors no podran superar aquesta quantitat.
2. S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del
contracte, l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit
com a partida independent.
3. El preu estimat del contracte és de 79.998,84 euros IVA exclòs.
CLÀUSULA 4a. Garantia definitiva
1. La quantia de la garantia definitiva serà l’equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs.
2. Aquesta garantia es retornarà, una vegada que hagi transcorregut el termini de garantia
que s’estableix en aquest plec i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o en el cas
de resolució del contracte, sense culpa del contractista, de conformitat amb l’article 107 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
CLÀUSULA 5a. Procediment, forma d'adjudicació i perfil del contractant
L’expedient de contractació serà el de tramitació ordinària i el procediment d’adjudicació
serà mitjançant el sistema de procediment obert simplificat.
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
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Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&keyword=torrelavit&idCap=2919694&ambit=&
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.
CLÀUSULA 6a. Classificació del contractista, solvència econòmica i tècnica
Registre Oficial de licitadors

i

A més dels requisits generals de capacitat per a contractar, s’haurà d’acreditar la solvència
econòmica i financera i la solvència tècnica professional pels mitjans següents:
Solvència econòmica i financera
Per tal d’acreditar la solvència econòmico – financera les empreses hauran d’aportar
documentació justificativa del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels
tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d’inici d’activitat, per import, com
a mínim equivalent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte per ser la durada
d’aquest inferior a l’any, és a dir, per import mínim de 119.998,26 €.
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.
Solvència professional i tècnica
S’haurà d’acreditar de la manera següent:
a) Relació dels serveis realitzats en el curs dels tres últims anys, avalada, en el seu
cas, per certificats de bona execució per als considerats més importants; aquests
certificats hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les prestacions
de serveis i ser emesos, en el seu cas, per les administracions públiques que
hagin estat les adjudicadores del contracte inclòs a la relació.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca de certificat, mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada de documentació original o fotocòpia compulsada que acrediti de
manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.
b) Declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècniques, tant si estan integrades a
l’empresa com si no, dels quals l’empresa disposa per a l’execució dels serveis
corresponents, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
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c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de la prestació dels serveis.
d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l’empresari podrà aplicar en executar el contracte (amb especial esment a les
aplicades a la lluita contra la Covid-19)
e) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.
f) Declaració on s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es
disposarà per a l’execució dels serveis. S’hi ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent.
Unió temporal d’empreses
Per tal de determinar la solvència econòmica i tècnica de les unions temporals
d’empreses que s’hi puguin presentar a la licitació s’acumularà l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
Registre Oficial de Licitadors
De conformitat amb l'article 159.4.a) en relació amb la DT tercera LCSP, a
partir del 09.09.2018 tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic en
la data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic (ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de
contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi
una prova en contra:
a)

les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial
b)
solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c)
classificació i altres circumstàncies inscrites,
d)
la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de
constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant
una certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
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CLÀUSULA 7a. Proposicions i documentació a presentar pels licitadors, terminis
de presentació i proposta d’adjudicació
Presentació de documentació electrònica
Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible en el
termini de 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant, fins les 23:59 hores del darrer dia del termini, mitjançant
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&keyword=torrelavit&idCap=2919694&ambit=&
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la
Plataforma de Contractació (PSCP), a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&keyword=torrelavit&idCap=2919694&ambit=&
El servei de Sobre digital es troba regulat a l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol,
d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del
Sobre digital i és accessible per a les empreses licitadores des de l'adreça electrònica de
la PSCP.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un únic sobre i en el termini assenyalat.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en la seva declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que
formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus, ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per
al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura
del sobre, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del
sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.
D’altra banda, l’eina Sobre Digital permet adjuntar tots els formats de fitxers, sempre i
quan aquests no superin un límit de 25 MB per fitxer.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
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transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, el personal tècnic
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic,
i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària.
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Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&keyword=torrelavit&idCap=2919694&ambit=&
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, així com l’autorització al professional tècnic i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició.
Contingut del sobre
SOBRE ÚNIC (Declaració Responsable, Registres de Licitadors i Oferta)
a) Declaració responsable i declaració responsable vigència de dades del Reli o
Rolece
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual s’adjunta
com a ANNEX I a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina
de Sobre Digital, amb el contingut explicitat en el propi annex.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula quinzena d’aquest plec. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a
l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o personals, quan així es
requereixi.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
que ha obtingut la millor puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, el personal tècnic podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs,
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració
responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.
b) Oferta
Les empreses licitadores també han d’incloure en aquest sobre els documents que
conformen la seva oferta.
La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta en el propi ANNEX II a
aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
composen.
*D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en
el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als
seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses
del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar
per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de
posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni
les dades incloses en la declaració responsable.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
En l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la
Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agruparse en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna
ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un model
d’oferta amb declaració responsable separada.
(si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís
s'indicarà: els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin; la
participació de cadascun d'ells, així com l'assumpció del compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels representants de
cadascuna de les empreses que componen la unió.
(si és el cas) Persona jurídica estrangera: que la societat ostenta la
corresponent capacitat d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i
tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el
cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la.
Els dies i hores concrets de les reunions de la Mesa s’anunciaran, amb la corresponent
antelació, en el Perfil del Contractant de l’ajuntament de Torrelavit.
La Mesa de contractació, en sessió pública, i en la data que s’anunciarà en el perfil del
contractant de l’entitat, procedirà a l’obertura del Sobre presentat pels licitadors i
comprovarà l’existència de la declaració responsable, així com de la resta de
documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el que regula aquest
plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà
als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada
en el Sobre, la mesa l’avaluarà i determinarà els licitadors admesos a la licitació i els
exclosos, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió, i procedirà acte seguit a donar
a conèixer les ofertes econòmiques presentades així com les corresponents als criteris
avaluables de forma automàtica
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar als licitadors
els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-los perquè en
presentin de complementaris, els quals disposaran del termini de cinc dies naturals sense
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts legalment.
Un cop acabat l’acte d’obertura del sobre, els licitadors poden fer constar davant la Mesa
totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre licitadors.
Seran exclosos de la licitació, mitjançant resolució motivada, els licitadors les
proposicions dels quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals el licitador reconegui l’existència d’error o inconsistència
que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de
valoració.
Els actes d’exclusió dels licitadors adoptats en relació amb l’obertura del sobre seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts legalment. d’acord amb el que a
continuació s’expressa:
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari
que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
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que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
administracions públiques de Catalunya,
administratiu comú o de recurs contenciós
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
administrativa.

del règim jurídic i de procediment de les
i la legislació bàsica del procediment
administratiu, de conformitat amb el que
reguladora de la jurisdicció contenciosa

El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per a contractar amb l’Administració, serà el dia de finalització del termini de
presentació de les proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura del sobre presentat
per les empreses licitadores. La Mesa de contractació, qualificarà la documentació
continguda en el Sobre i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant un correu electrònic
a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció i també es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar, si l’empresa no ha aportat la
documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, concorrent dol, culpa o
negligència, la declaració de l’empresa com a incursa en supòsit de prohibició de
contractar per la causa prevista en l’article 71 de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres
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declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71 de la LCSP.
La mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, en la
qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent de valoració i identificada
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Per realitzar la classificació, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en la clàusula vuitena d’aquest plec.
Realitzada la proposta d'adjudicació es procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (RELI
o ROLECE) que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la
proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap
prohibició per contractar.
En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altra documentació
que no estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades, aquesta s’ha d’aportar en el termini de 7 dies hàbils a comptar
de l’enviament de la comunicació corresponent.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar – llevat de
constància fefaent d’ella en algun dels Registres de Licitadors previstos a la llei - la
documentació següent:
x
Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica (entre altres documents, els corresponents a no tenir deutes amb la Seguretat
Social, Hisenda o el propi ajuntament de Torrelavit).
x
Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.
x
En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
x
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
x
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
x
Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels
TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar
mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara
contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que
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acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat contractada.
x
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, s’exigeixi en el present plec.
x
Document acreditatiu de la vigència de la pòlissa d’assegurança que cobreix la
responsabilitat civil pel període d’execució del contracte (rebut bancari o certificat expedit
per la companyia), d’acord amb l’establert a la clàusula setzena d’aquest plec.
x
Declaració responsable del licitador de no estar incurs en cap de les prohibicions
per a contractar amb l’Administració, assenyalades en l'article 71 de la LCSP.
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin
agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació
previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups
indicats en l’apartat anterior. Quan concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres
que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho
siguin, les que pertanyin als dos primers grups podran acreditar la seva solvència
mitjançant la classificació empresarial i aquestes últimes mitjançant l’acreditació del
compliment dels requisits específics de solvència.
Els licitadors estrangers hauran de realitzar una declaració expressa de sotmetre's a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències
que de manera directe o indirecte poguessin sorgir del contracte que regula aquest plec,
amb renuncia, en el seu cas, en el fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li.
En el supòsit dels licitadors d'Estat membres de la Unió Europea, s'estarà al que disposa
l'article 97 de la LCSP.
CLÀUSULA 8a. Criteris d’adjudicació
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte seran la proposició
econòmica i aspectes tècnics d’avaluació automàtica.
Els documents que acreditin els criteris automàtics objectius d’adjudicació a tenir en
compte seran els següents:
a) Oferta econòmica. Fins a un màxim de 40 punts. Es valorarà assignant la major
puntuació possible, 40 punts, la proposta que ofereixi la diferència més alta amb el
pressupost de licitació. Per a la resta de propostes, es valorarà la puntuació P de
forma proporcional mitjançant la següent formula:
P = Pressupost licitació – oferta que es puntua x 40
Pressupost licitació – oferta més econòmica
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A efectes de l’aplicació d’aquest criteri de valoració, es podran considerar
desproporcionades aquelles ofertes en les que el preu ofert sigui inferior en un
20% a la mitjana aritmètica.
b) Disponibilitat de formació acreditada relacionada amb la Restauració fluvial o
Restauració 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. Fins a 8 punts.
Disponibilitat de màster o postgrau: 4 punts
Formador en ponències o cursos de restauració en àmbit fluvial: 3 punts
Disponibilitat d’un curs d’especialització: 1 punt
c) Executar jornades de treball extra d’eliminació de control de canya (dos
mesos posteriors a l’execució dels treballs) i manteniment de plantacions, amb
dues persones mínim i un mínim d’una actuació a un dels àmbits que determini
l’Ajuntament. Fins a un màxim de 16 punts.
Per 1 jornada de treball extra (2 persones mínim) , d’eliminació de rebrots de
canya i repàs manual de rizoma.: 6 punts
Per 2 jornades de treball extra (2 persones mínim) , d’eliminació de rebrots de
canya i repàs manual de rizoma. La segona, a partir de 15 dies de la primera: 8
punts
Per 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.: 16 punts
d) Presentació d’un informe de seguiment. Fins a 10 punts.
Es valorarà la presentació d’un informe de seguiment posterior s l’execució de les
actuacions que recopili un reportatge fotogràfic (abans i després dels treballs),
incidències, millores i resultats observats; un informe que pugui suggerir altres
maneres d’actuar per a futures actuacions o que faciliti aquesta presa de
decisions. Aquest informe permetrà tenir u n recull de tores les actuacions que
realitza amb un contingut de definició, descripció i visualització del què s’ha
realitzat sobre el terreny. Caldrà escollir una de les dues opcions plantejades:
Per 1 informe de seguiment de l’evolució de les tasques executades del
contracte, incloses fotografies, presentat dins el termini de garantia. 5 punts.
Per 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 le
termini de garantia, incloses fotografies. 10 punts.
e) Gestió de residus de canya. Fins a 6 punts.
Es valorarà amb un màxim de 6 punts aquelles empreses que gestionin els
residus produïts per la canya (mínim el corresponent al 25% de la superfície d’una
de les actuacions del contracte) en terrenys propers per afavorir l’economia
circular. Aquesta gestió es considera una millora ambiental, tant pel que fa a la
repercussió sobre el transport, com per a la incorporació de matèria orgànica en
finques properes.
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f) Certificació ambiental de l’empresa executora. 15 punts.
El licitador que acrediti que disposa d’un certificat de gestió ambiental, ja sigui ISO
14001 o EMAS, amb vigència durant el desenvolupament del contracte, obtindrà
una puntuació de 15 punts.
CLÀUSULA 9a. Mesa de contractació i adjudicació.
1. La Mesa de Contractació estarà constituïda o integrada de la següent manera:
- President, que ho serà el de la Corporació municipal o membre en qui delegui.
- L’arquitecte municipal.
- El Secretari-Interventor de l'Ajuntament.
2. Podran assistir a la Mesa, amb veu però sense vot, personal tècnic i/o jurídic, als
efectes d’assessorar a la Mesa de contractació, o algun regidor/a de l’ajuntament
pertanyent al grup de JxT designat pel propi grup municipal.
L'adjudicació definitiva s'haurà d'efectuar dins del termini dels 5 dies hàbils següents a què
el licitador hagi presentat la documentació indicada en aquest plec.
La formalització del contracte es durà a terme mitjançant document administratiu de
conformitat amb l’article 153 de la LCSP dins del termini de 5 dies a comptar de l’endemà
de la data de recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació. Per causa justificada es
podrà ampliar aquest termini.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar l’assegurança de
responsabilitat civil.
CLÀUSULA 10a. Baixes anormals i preferència en l’adjudicació
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur
a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que tot seguit
s’expressen.
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els
paràmetres objectius previstos en el present plec i, complementàriament si
s’escau, en l’article 85 del RGLCAP.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment
baixa es procedirà d'acord amb el que disposa l'article 149 LCSP.
L’òrgan de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat
perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si
efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o
si, per contra, l’oferta no resulta anormal o desproporcionada. Per aquest
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motiu, l’ òrgan de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant
comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc dies hàbils a
comptar des de l'enviament de la corresponent comunicació, per presentar les
justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si l’òrgan de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser
complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Un cop rebuda la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’òrgan de contractació decidirà motivadament, previ l’assessorament
tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
En cas de ser acceptada l’oferta però, i en virtut de l’establert a l’article 107.2 de la LCSP,
la garantia definitiva establerta a la clàusula onzena d’aquest plec esdevindrà d’un import
del 10% del preu d’adjudicació del contracte.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment
baixa, perquè vulnera la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, inclosos els convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb
l'art. 149.4 de la LCSP.
Aquelles empreses licitadores que hagin acreditat que en la seva plantilla tenen
persones minusvàlides, en nombre no inferior al 2 per cent, gaudiran de preferència en
l'adjudicació, sempre i quan les seves propostes igualin en els seus termes a les més
avantatjoses.
CLÀUSULA 11a. Partida pressupostària
La quantitat per la qual s'adjudiqui el contracte es farà efectiva amb càrrec a la partida núm.
452.212.00 del pressupost de la corporació.
CLÀUSULA 12a. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus.
CLÀUSULA 13a. Termini d’execució
S’estableix una durada del contracte de 3 mesos , a comptar des de la data de signatura del
contracte.
L’adjudicatari, si s’escau, haurà de seguir prestant el servei durant la prolongació provisional
del contracte durant el procés de licitació del nou plec de condicions un cop finalitzat l’actual.
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CLÀUSULA 14a. Dades i requisits pel pagament de les factures
1- Les factures hauran d’ajustar-se al previst al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre,
modificat pel RD 87/2005 de 31 de gener, tal i com es preveu a l’art. 7 del RGLCAP. Caldrà
que recullin amb claredat l’abast dels treballs inclosos i el període de temps al que
corresponen.
Mensualment s’acompanyarà a la factura corresponent els documents justificatius
corresponents al pagament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors
directament relacionats amb l’execució dels treballs objecte de facturació.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament,
el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula
el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre
comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
El codi DIR és L01082877.
2- Es tindran en compte les dades següents als efectes de facturació :
-

Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública de
l’Ajuntament de Torrelavit: servei d’Intervenció municipal de l’Ajuntament de
Torrelavit.
Òrgan de contractació: Alcaldia de l’Ajuntament de Torrelavit

CLÀUSULA 15a. Persona responsable del contracte
La persona responsable del contracte serà la tècnica municipal adscrita al servei que
controlarà la seva execució.
CLAUSULA 16a. Assegurança, responsabilitat civil i obligacions del contractista
El contractista, abans de la signatura del contracte, haurà de presentar còpia de la seva
pòlissa de responsabilitat civil, amb un risc assegurat per un import mínim de 300.000
euros per sinistre i any i el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
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A) Són obligacions principals del contractista:
1.

El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional,
els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP.

També està obligat a complir les disposicions vigents en matèria fiscal i les
d’integració social de persones amb discapacitat.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la
imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 17 d’aquest plec.
2.

El compliment estricte de les tasques que són objecte del contracte,
sota el control de la tècnica municipal responsable d’aquest.

3.

Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les
disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

4.

Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i,
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
5.

El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat
a l'activitat que desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la
prestació.

6.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte.

7.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte, li doni la persona que n’és responsable.

8.

Assumir, si s’escau, les despeses sobre anuncis públics i els avisos que, en el seu
cas, hagin d’advertir els usuaris dels equipaments objecte de la realització del contracte d’alguna incidència
queels pugui requerir.
9.

Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
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a)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte
dels contractes.
b)
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d)
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple
els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e)
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
10.

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les
quantitats que aquest es veiés obligat a pagar per incompliments de les
obligacions aquí consignades, encara que això li vingui imposat per resolució
judicial o administrativa.

11.

El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de
dades, en particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general
de protecció de dades- i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte.
B) Altres obligacions de l’empresa contractista

El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció a aquest Plec i a la seva
proposta acceptada per l’ajuntament de Torrelavit, i a més ha de:
a)
Disposar per a l’execució del contracte dels mitjans materials i personals indicats
en la seva oferta. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el
contractista ha d’ampliar-los o modificar-los per assegurar el compliment de les seves
obligacions contractuals.
b)
Executar el contracte directament, sens perjudici de les previsions de l’article 214
de la LCSP i les que conté aquest Plec.
c)
Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de seguretat
social i salut i higiene en el treball i les que dicti l’ajuntament de Torrelavit, així com
assumir totes les despeses i retribucions dels elements materials i personals necessaris,
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amb total responsabilitat de les seves obligacions legals de caràcter mercantil, laboral,
civil i fiscal.
d)
En general, complir, a càrrec seu, totes les obligacions derivades d’aquest Plec i
dels altres documents del contracte i mantenir durant tota la seva vigència els mitjans
humans i tècnics als quals s’havia compromès.
e)
Complir tota la normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene.
f)
L’empresa contractista està obligada en relació al personal:
El contractista és el responsable del seu personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal
manera que el contracte es compleixi correctament. L’empresa adjudicatària haurà de
contractar el personal necessari per a executar correctament la seva comesa.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions o
normes dictades per l’ajuntament de Torrelavit, no eximeix el contractista de l’obligació de
complir-lo.
CLÀUSULA 17a. Incompliments obligacionals
Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en incompliments
obligacionals en relació a l’establert en aquest plec, l’Ajuntament podrà optar
indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en
la proporció de 0’20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, imposició que
requerirà dels tràmits d’audiència i garanties de defensa previstes normativament.
CLÀUSULA 18a. Modificació del contracte i subcontractació
1. Es podrà modificar el contracte d’acord amb el previst i establert a l’article 205 de la
LCSP.
2. El procediment a aplicar per a efectuar la modificació serà el següent:
a)
-

Si és a iniciativa de l’administració contractant:
Informe justificatiu
Audiència al contractista durant 10 dies hàbils
Resolució de l’òrgan competent en la contractació

b)
-

Si és a iniciativa del contractista:
Sol·licitud acompanyada del document justificatiu
Informes tècnics de l’administració contractant
Resolució de l’òrgan competent en la contractació

L’eventual modificació serà acordada per la Junta de Govern, com a òrgan competent per
a la seva adjudicació, amb prèvia audiència del contractista.
El contractista no podrà reclamar indemnització en el cas que la modificació signifiqui una
reducció del valor del contracte.
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No és permesa la subcontractació del contracte, llevat d’alguna actuació concreta,
esporàdica i necessària que haurà de ser comunicada amb antel.lació a la responsable
del contracte i sense que això signifiqui per a l’ajuntament cap tipus de responsabilitat
econòmica o laboral envers l’empresa destinada a realitzar aquest tipus de treballs.
CLÀUSULA 19a. Obligació de guardar secret
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la que
tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant un
termini de cinc anys, des del coneixement d’aquesta informació.
CLÀUSULA 20a. Normativa d'aplicació i recursos
En tot allò no previst en aquests plecs de condicions particulars, s'estarà al que disposa
la LCSP i la resta de normativa administrativa vigent en cada moment.
CLÀUSULA 21a. Notificacions electròniques
De conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la disposició addicional
setzena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la llei de contractes del Sector Públic, les notificacions i les comunicacions als
licitadors s’efectuaran per mitjans electrònics.
CLÀUSULA 22a. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 313 de
la LCSP i els seus efectes seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb
caràcter general, així com els previstos a l'article 313 LCSP.
En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme
el que disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109
RGLCAP.
CLÀUSULA 23a. Règim de recursos
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinari que correspongui d’acord amb la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, quan no posin fi a la via administrativa, pondran ser recorreguts en
alçada davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes.
Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser
recorregudes potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en
el termini d’un mes, o ser impugnats directament mitjançant recurs contenciós
administratiu davant del Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.
CLÀUSULA 24a. Tribunals competents
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions
i divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o
per la jurisdicció contenciosa-administrativa.

El Secretari,
digitalment
Xavier Rodado Signat
per Xavier Rodado
Honorato - DNI Honorato - DNI
77281854Z (SIG)
77281854Z
Data: 2021.10.28
(SIG)
09:48:03 +02'00'

Xavier Rodado Honorato

Torrelavit, 27 d’octubre de 2021
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ANNEX I - DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./La Sra.
amb NIF núm.
, en nom propi / en representació de l’empresa
, en qualitat de
, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari
,
en data
i amb número de protocol
/o document
, CIF núm.
,
domiciliada a
carrer
, núm.
, opta a la contractació relativa a la
LICITACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
LES LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS DE TORRELAVIT – TRAM ENTRE EL
PONT DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES PUBILLES –
DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la
declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la
declaració.

-

Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en compta
les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).

-

Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

-

En el seu cas, pronunciament explícit sobre l’existència del compromís
establert a l’article 75.2 de la LCSP.

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i es
compromet, en cas de ser proposada com a adjudicatària del contracte, a presentar la
documentació exigida en el plec de clàusules administratives particulars acreditativa
de les seves condicions.

-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment
i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb l’ajuntament de Torrelavit.

-

Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat
cap variació.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent.
Sí

-

No obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Sí

-

No

No

No obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
Sí

No

-

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

-

Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE.
Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
-

Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM;
la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els
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número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la
contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, són:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu
electrònic Mòbil
professional*
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a l’ajuntament de Torrelavit per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que l’ajuntament de Torrelavit pugui facilitar-les al servei eNotum a aquests efectes.
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ANNEX II – OFERTA
El Sr./La Sra.
amb NIF núm.
, en nom propi / en representació de l’empresa
, en qualitat de
, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari
,
en data
i amb número de protocol
/o document
, CIF núm.
,
domiciliada a
carrer
, núm.
, opta a la contractació relativa a la
LICITACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
LES LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS DE TORRELAVIT – TRAM ENTRE EL
PONT DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES PUBILLES –
DECLARA
Assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats en els plecs de clàusules administratives i tècniques i en
el projecte, pels imports i amb el desglossament següent:
a) Oferta
econòmica

IMPORTS
Pressupost base de licitació
% IVA
Total IVA inclòs

€
€

Import total IVA exclòs (en lletres):
Altres criteris avaluables objectivament (veure clàusula 8ena del plec):
b) Disponibilitat de formació acreditada.
c) Executar jornades de treball extra d’eliminació de control de canya.
d) Presentació d’un informe de seguiment.
e) Gestió de residus de canya.
f) Certificació ambiental de l’empresa executora.
Cadascun dels criteris relacionats a continuació exigiran, per a ser valorats, que els
licitadors presentin la documentació en ells requerida (apartats b i f), el compromís
d’executar els treballs que es puntuen (apartat c), el de presentar un informe de
seguiment (apartat d) o el de gestionar els residus de canya (apartat e).
Els compromisos expressats es formularan en format de DECLARACIÓ, signada pel
representant de l’empresa licitadora i en els termes i amb els continguts reflectits a la
clàusula vuitena d’aquest plec, en cadascun dels apartats en què se subdivideixen els
criteris d’adjudicació establerts.
Lloc i data

Signatura
,

de/d’

de 2021
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PLEC DE PERSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS PER L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE NETEJA DE LA LLERA
DEL RIU RIUDEBITLLES, AL T.M. DE TORRELAVIT
OBJECTE
L'objecte del present Plec de bases tècniques és el de definir les condicions
i bases particulars que haurà de regir la contractació dels serv eis de neteja
de la llera pública en l’àmbit urbà del Riu Riudebitlles, entre el Pont de Cal
Mussons i el Parc de les Pubilles, la descripció concreta de les actuacions a
executar, les prescripcions tècniques exigides sobre l’equip humà i material,
la definició del termini d’execució dels treballs i el seu pressupost.
El tram que trav essa la zona urbana del nucli antic de Terrassola i Lav it és
molt susceptible a possibles inundacions, ja que la zona inundable és molt
propera a les edificacions. De fet, l’any 1994, en aquest tram s’hi v an
produir unes grans inundacions que v aren afectar les plantes baixes dels
edificis de l’Ajuntament, el Casal de Cultura on ara s’hi ubica el Centre
d’I nterpretació de l’Aigua de Torrelav it, el Molí Paperer Carbó i altres
habitatges situats al carrer del Molí.
Aquest Ajuntament ha anat netejant, sempre amb el permís prev i de l’ACA,
petits trams més propers a les zones urbanes en més mal estat, sempre
depenent de les possibilitats econòmiques del consistori. Gràcies a la
conv ocatòria de la subv enció TES/2465/2014, es v a poder fer la neteja i
posterior replantació amb espècies autòctones d’un primer tram del riu que
v a des de la zona de l’Ajuntament/Casal de Cultura fins a la Paperera
Carbó, que en l’actualitat torna a estar en molt males condicions.
I en la conv ocatòria 2018 per a la conserv ació i manteniment de les lleres
públiques de l’ACA es v a concedir la neteja del tram des del Pont de Cal
Mussons fins al Centre d’I nterpretació de l’Aigua, situat a la planta inferior
de l’edifici del Casal de Cultura, actuació que s’ha reduït en superfície
tractada.
La resolució de la conv ocatòria de subv encions pel Programa de
manteniment i conserv ació de lleres publiques 2020-2021(TES/1053/2020) per
a realitzar actuacions de conserv ació i manteniment de lleres públiques en
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trams urbans proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua, ha estat
concedida.

AMBIT DELS TREBALLS
La localització de la zona d’interv enció es centra en el tram del riu
Riudebitlles i el torrent de Mas Vendrell en el seu pas pel nucli urbà de
Torrelav it.

Concretament, definim els trams d’actuació en els trams següents:

Riudebitlles:
Coordenades: 393502, 4589242 (punt inicial); 394306,4588978 (punt
final)
Longitud total del tram: 1.142 m
Amplada mitjana de la llera: 31m
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Torrent Mas Vendrell:
Coordenades: 393594, 4589297 (punt inicial); 394150,4588060 (punt final)
Longitud total del tram: 545 m
Amplada mitjana de la llera: 7m

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
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L’adjudicatari haurà de prev eure les actuacions sobre la v egetació de
ribera i la neteja dels elements v egetals acumulats a l’espai fluv ial que
puguin disminuir la capacitat hidràulica de la llera per motius naturals,
essent prioritàries aquelles actuacions adreçades a la retirada de
v egetació al·lòctona de mal comportament hidràulic o que pugui
representar un obstacle en infraestructures de poca capacitat hidràulica.
En aquest sentit, una de les espècies inv asores amb una presència més
elev ada en el territori, és la canya del tipus Arundo donax, sobre la qual
s’haurà d’actuar amb la major eficàcia, d’acord amb els criteris que es
fixen en aquest Plec.
Els objectius que es proposen per aquesta actuacions són les següents:
1. Retirada de residus.
2. Retirada de la canya de la zona per ev itar que pugui anar ocupant
més superfície en detriment de la v egetació autòctona existent o
futura.
3. Plantació d’espècies autòctones. Es restauraran les comunitats
v egetals autòctones que han estat desplaçades per la colonització
d’espècies al·lòctones mitjançant plantacions. Aquestes ajudaran a
mantenir l’espai recuperat net de canya. Els indiv idus es plantaran en
grups per tal d’augmentar la sev a v isibilitat de cara als futurs
manteniments de la llera, així com la resistència de la planta a la
tracció en av ingudes.
En el cas que excepcionalment s’hagin d’obrir accessos a la llera, es
realitzaran minimitzant el seu impacte i en cap cas obstaculitzaran el pas de
l’aigua. Si puntualment es troben restes de deixalles a la zona d’actuació, es
retiraran i es portaran a un gestor autoritzat.
S’habilitaran zones d’accés per minimitzar el màxim possible el trànsit rodat
de maquinària en marges i riberes, sempre i quan sigui possible l’ús de
maquinària, per ev itar la desestabilització del terreny. No es permetrà la
circulació fora dels camins establerts.
ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR
Aspectes generals
CODI DE L’EXPEDIENT: 13 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_13_SUBVENCIO GENE ACA MANTENIMENT LLERES
2020-2021

C/del Molí, 29 08775 Torrelavit Barcelona Tel. 93 899 50 02 Fax 93 899 61 55 e-mail: torrelavit@torrelavit

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_PLEC TECNIC ACA SUBV
2020_11102021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15388386 V6KZQ-KYK0P-U6GPZ 562B31514D8A95A1A9E60B8C8F7FCAD876E0653A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està pendent de signatures addicionals per a la
seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

Codi per a validació: V6KZQ-KYK0P-U6GPZ
Data d'emissió: 13 de Octube de 2021 a les 9:07:34
Pàgina 5 de 12

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecta de l'Ajuntament de Torrelavit.Signat 11/10/2021 12:26

ESTAT

FALTA ALGUNA SIGNATURA
HABILITADA

Les tasques a realitzar per l’adjudicatari consisteixen en tots aquells treballs
que permetin desenv olupar, de manera òptima, les actuacions definides en
el Programa de manteniment i conserv ació de lleres 2020-2021, en tots els
aspectes generals que s’estipulen a la normativ a v igent i al seu reglament
d’aplicació, així com els específics que s’estipulin en aquest Plec tècnic.
Per a la realització de les sev es funcions, l’equip de l’adjudicatari disposarà
de les atribucions necessàries per a poder materialitzar les actuacions en
qualitat, termini i pressupost i, per a l’assoliment d’aquesta fita, podrà
prendre les decisions tècniques que consideri oportunes amb estricte
compliment de la normativ a v igent i de la documentació contractual. No
obstant això, requerirà del v istiplau prev i dels serv eis tècnics municipals en
tot allò que pugui alterar les condicions contractuals establertes.
Els treballs encomanats a l’adjudicatari s’estructuren en dues fases:
Fase 1. Acta de delimitació dels treballs:
Prèv iament a l’inici dels treballs, l’adjudicatari, representat pel seu tècnic
responsable i els serv eis tècnics municipals, realitzaran la delimitació sobre
el terreny de les tasques a executar en base a les tipologies d’actuacions
especificades a la clàusula segona del Plec Administratiu.
A partir de la comprov ació sobre terreny, i tenint en compte les
circumstàncies que puguin condicionar el seu plantejament o incidir en el
desenv olupament de les tasques, es concretaran els treballs a realitzar i es
replantejaran els límits de l’actuació a executar, que tindrà com a longitud
màxima la delimitada per les coordenades indicades anteriorment. Les
superfícies a actuar es representaran sobre plànols a escala adequada per
a la sev a comprensió. Aquesta informació, més els amidaments i imports
d’execució, constarà a l’Acta de delimitació dels treballs que serà
facilitada per aquest ajuntament.
Aquesta acta es durà a terme en un termini no superior a 15 dies des de la
formalització del contracte. L’import màxim de finançament és el que
consta a la Clàusula Segona del Plec Administratiu.
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En aquesta acta serà necessari identificar els espais dominats o ocupats per
espècies de ribera autòctones i ev itar la sev a afecció. A criteri dels serv eis
tècnics municipals se senyalitzaran aquells elements v egetals a respectar.
A l’acta s’inclourà un mínim de dues fotografies de la situació prèv ia de
l’àmbit. L’adjudicatari facilitarà a l’ajuntament un mínim de sis fotografies en
format “jpg”, georeferenciades o amb indicació sobre plànol de la sev a
situació.
La signatura de l’acta implicarà l’autorització de l’ajuntament sobre l’inici
de l’actuació acordada, essent necessari que a la mateixa figurin les dades
complertes i la prev isió del cost de l’actuació, que en cap cas superarà el
màxim indicat a la Clàusula Segona i que es detallarà segons els preus
unitaris adjudicats.
Fase 2. Execució dels treballs
L’adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment de l’ajuntament,
sobre l’estat de les tasques efectuades i sobre l’estat de les tasques
pendents.
En cas de paralització o alentiment acusat del ritme d’execució dels
treballs, l’adjudicatari elaborarà un informe justificatiu que traslladarà als
serv eis tècnics municipals que proposarà les mesures oportunes per a
recuperar el temps perdut. Es procedirà de manera anàloga en el cas de
danys a tercers amb motiu de l’execució dels treballs o qualsev ol altra
contingència.
Per a l’execució dels treballs es tindran en compte els documents indicats a
la Clàusula Segona i les següents indicacions particulars:
I nici dels treballs
Els treballs s’iniciaran el més av iat possible , i abans del 31 de desembre de
2021, una v egada formalitzat el contracte i a l’endemà de la signatura de
l’acta d’inici dels treballs.
El termini màxim d’execució del contracte serà des de la formalització del
contracte fins l’1 de març de 2022.
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Extracció d’Arundo donax a zones d’extensa colonització o canyar antic:
Els treballs s’efectuaran mitjançant retroexcav adora o maquinària
necessària i dos operaris com a mínim de suport a aquesta per tal de
comprov ar l’adequada actuació.
Cal extreure completament tant la part aèria com subterrània (rizomes), en
els primers 50 cm de profunditat, com a mínim.
És imprescindible fer un repàs posterior manual per tal d’arrencar, quan
encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que haguessin pogut
sobrev iure a la interv enció.
Posteriorment cal que les restes de canya i rizoma es triturin a una mida que
impedeixi el rebrot. En cas que no sigui possible, total o parcialment, les
restes de rizoma hauran de ser transportades a abocador de residus
v egetals.
Extracció d’Arundo donax en petits nuclis escampats:
En cas de nuclis aïllats o no gaire extensos, es pot actuar amb una
desbrossada manual de la part aèria i posterior retirada mecànica del
rizoma, amb repàs manual posterior.
Les restes de canya i rizoma es trituren amb una biotrituradora, ja que així
perden totalment la sev a capacitat de rebrotar. Aquest material es pot
aprofitar com a mulch per protegir el sòl de manera immediata a la zona
interv inguda.
Si no es disposa d’una biotrituradora o tipus trituradora de jardineria (trinxat),
les restes d’aquests petits nuclis es poden enterrar en clots de profunditat
mínima de 2 metres, per tal de garantir que no tornin a rebrotar.
En cas de predicció de pluges, no és aconsellable dipositar les restes
triturades sobre el terreny.
Actuacions posteriors a l’extracció de la canya:
Als llocs on s’ha interv ingut, la superfície queda exposada i remoguda i
fàcilment pot tornar-se a ocupar per aquestes o altres espècies inv asores.
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Per tant, cal efectuar una sembra amb llav ors de v arietats autòctones (si
no es garanteix la barreja, es pot sembrar alfals Medicago sativ a, ja que
actua de preparatòria del terreny), per tal de protegir el sòl i efectuar
plantacions d’espècies de ribera.
Les plantacions s’efectuaran prioritàriament en alv èols forestals (200-300
cm3), formant nuclis de 3-5 exemplars monoespecífics amb un mínim d’un
reg posterior. D’aquesta manera es disminueixen les baixes i es facilita el
manteniment posterior ja que s’identifiquen millor els grups. La distribució de
la planta es fa amb una densitat aproximada de 1u cada 4m2. Si
tècnicament es considera adient, es podrà plantar amb planta en
contenidor.
Respecte les espècies de plantacions i sembra, el producte v egetal
certificat haurà de prov enir d’empreses de v iv ers de la comarca o àrees
pròximes. Es garantirà un ús majoritari de llav ors i planta autòctona de
procedència certificada.
Finalitzats els treballs l’adjudicatari haurà de trametre un mínim de sis
fotografies en format “jpg”, georeferenciades o amb indicació sobre plànol
de la sev a situació.
En aquest cas, els serv eis tècnics municipals faran el seguiment de
l’execució per part de l’adjudicatari de les esmenes d’actuacions i
correccions de tasques que durant la inspecció es reconeguin
incompletes, no acabades o amb defectes d’execució.
MITJANS A DEDICAR PER PART DE L’ADJUDICATARI
Consideracions generals
L’adjudicatari nomenarà un tècnic responsable o director tècnic i aquest
serà el representant de l’adjudicatari dav ant l’ajuntament durant
l’execució de totes les fases dels treballs d’aquest contracte. Disposarà de
la titulació en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyer o tècnic Agrònom,
Forestal, Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb un mínim de tres anys
d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de
conserv ació i/o restauració d’espais fluv ials. S’aportarà el curriculum vitae
complert (és a dir, incloent-hi tot l’historial professional) i una còpia de la
titulació acadèmica pertinent.
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Aquest tècnic responsable o director tècnic serà l'interlocutor habitual
entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Torrelavit . Participarà en les
reunions que puguin organitzar-se amb els tècnics de l’ajuntament i serà el
responsable de l’entrega de la informació i documentació.
L’adjudicatari assumirà totes les despeses de v isat de les tasques del tècnic
responsable per part del Col·legi professional corresponent, si en algun
moment aquest esdev é necessari.
Mitjans humans
L’adjudicatari disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer
adequadament la prestació del serv ei, cobrint absències per v acances,
permisos, incapacitats temporals, etc., i abonant les corresponents
retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació
v igent en matèria de recursos humans.
L’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte,
haurà d’estar format, com a mínim, per les persones amb les titulacions i
experiències que s’indiquen a continuació:
Un (1) tècnic responsable o director tècnic del contracte amb la titulació
en Biologia, Ciències Ambientals, Enginyer o tècnic Agrònom, Forestal,
Geòleg o de Camins Canals i Ports, amb un mínim de tres anys
d’experiència professional en treballs relacionats amb tasques de
conserv ació i/o restauració d’espais fluv ials. Aquest responsable serà
l'interlocutor habitual entre l’empresa adjudicatària i L’Ajuntament de
Torrelavit .
Un (1) encarregat de jardineria o oficial de jardineria per a aquelles
actuacions que suposin l’eliminació d’Arundo donax amb tres anys
d’experiència mínima en treballs d’àmbit fluv ial.
Dos (2) peons o oficials/ajudants de jardineria especialitzats en tasques de
tractament de la v egetació en àmbits rurals i plantacions, amb tres anys
d’experiència mínima.
L’acreditació del personal adscrit al contracte es realitzarà mitjançant
l’aportació dels títols de les formacions acreditades i els seus currículum
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v itae. A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats
de bona execució acreditatius dels serv eis o treballs realitzats expedits o
v isats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; o per certificat expedit pel subjecte priv at, o a falta d’aquest darrer,
per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents
obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de la prestació.
L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que el personal i/o
maquinària puguin causar a béns particulars o públics. A tal efecte,
contractarà l’oportuna pòlissa d’assegurances de responsabilitat civ il amb
les cobertures escaients.
L’adjudicatari facilitarà, sempre que li sigui sol·licitat pels tècnics municipals
tota la informació que permeti
superv isar la plantilla i identificar als
responsables de cada treball. Tot el personal que s’utilitzi per a la prestació
dels serv eis, tindrà dependència laboral de l’adjudicatari.
L’adjudicatari està obligat al compliment exacte de totes les lleis i
disposicions v igents en matèria social i laboral, i a tenir tot el personal
degudament legalitzat d’acord amb aquestes, essent necessari justificar-ho
amb la corresponent documentació (Alta a la SS, targes TC-1 i TC-2).
Mitjans materials
L’adjudicatari disposarà de tots els mitjans materials necessaris pel correcte
desenv olupament de les tasques encomanades, en el seu sentit més ampli i
sense limitacions per aquests conceptes, tot incloent els v ehicles adequats
en número i tipologia per a garantir la mobilitat dels seus treballadors. Serà
imprescindible que per al transport dels treballadors s’utilitzin v ehicles de
distintiu ambiental “C” o de menor emissions.
L’adjudicatari disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft
Office o compatible, i TCQ/Presto, atès que tota la informació que s’ha de
subministrar a l’Ajuntament de Torrelavit en suport informàtic ha de ser
compatible amb aquest programari.
Relació entre l’adjudicatari i l’administració
L’adjudicatari informarà en tot moment, a requeriment dels tècnics
municipals, sobre l’estat i desenv olupament de les actuacions efectuades
CODI DE L’EXPEDIENT: 13 NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_13_SUBVENCIO GENE ACA MANTENIMENT LLERES
2020-2021

C/del Molí, 29 08775 Torrelavit Barcelona Tel. 93 899 50 02 Fax 93 899 61 55 e-mail: torrelavit@torrelavit

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ADJUNT (TD99): ADJUNT_PLEC TECNIC ACA SUBV
2020_11102021
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: V6KZQ-KYK0P-U6GPZ
Data d'emissió: 13 de Octube de 2021 a les 9:07:34
Pàgina 11 de 12

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecta de l'Ajuntament de Torrelavit.Signat 11/10/2021 12:26

ESTAT

FALTA ALGUNA SIGNATURA
HABILITADA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15388386 V6KZQ-KYK0P-U6GPZ 562B31514D8A95A1A9E60B8C8F7FCAD876E0653A) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està pendent de signatures addicionals per a la
seva aprovació. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrelavit

de forma precisa, especialment en aquells aspectes o circumstàncies que
requereixin de la sev a interv enció.
L’adjudicatari garantirà una comunicació telefònica i telemàtica contínua i
permanent amb els tècnics municipals. A tal efecte, qualsev ol requeriment
telefònic o telemàtic per part de l’ajuntament haurà de ser atès en la major
brev etat possible i, en tot cas, dins la jornada laboral en què es produeixi. El
flux de comunicació haurà de quedar garantit amb el director tècnic o,
amb caràcter excepcional, amb el seu encarregat.
Termini màxim d’execució
El termini prev ist per l'execució dels treballs és de TRES (3) MESOS,
començant a comptar des de la data de la signatura del contracte i fins a
la presentació del contracte en els termes establerts en el Plec.
En cap cas els treballs es realitzaran a partir l’1 de març de 2022, degut a
que el període comprès entre d’1 de març i l’1 d’agost és el moment en el
que es produeix la nidificació de les aus.
Abonament dels treballs
L’abonament dels treballs realitzats es farà mitjançant una única factura
expedida pel contractista i conformada pel responsable del contracte.
L’import i el termini de presentació de la factura coincidirà amb la
finalització dels treballs d’execució del contracte, una v egada signada
l’acta de finalització dels treballs, que inclourà el detall del pressupost amb
els preus unitaris d’adjudicació.
Els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració hauran de ser
corregits segons les sev es instruccions.
Pressupost
L'actuació prev ista comprèn un total de 4.947,00 m2 d’espècies inv asores a
extreure.
El preu per realitzar les feines d'eliminació de la canya incloent el rizoma,
amb una superfície d'actuació d'uns 4.947,00 m2 ascendeix per un import
de 79.998,84 € (I VA exclòs).
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El pressupost s'ha realitzat segons la taula de preus establerta en l’annex 1
de les bases de la Resolució TES/1053/2020 del Programa de manteniment i
conserv ació de les lleres públiques 2020-2021.
Es desglossa a continuació el pressupost de licitació per a l’execució dels
treballs anteriorment citats:

Signat electrònicament per qui s’indica.
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ANNEX II – OFERTA
El Sr./La Sra. Miquel Canet i Sabaté amb NIF núm. 78063490-H, en nom propi / en
representació de l’empresa Taller Àuria, SCCL, en qualitat de APODERAT, i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari Carlos Calatayud Chollet, en data 05/09/2014 i
amb número de protocol 974/o document
, CIF núm. F-08670077, domiciliada a
Igualada carrer Pere Bosch i Soldevila, núm. 18, opta a la contractació relativa a la
LICITACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES
LLERES PÚBLIQUES EN TRAMS URBANS DE TORRELAVIT – TRAM ENTRE EL PONT
DE CAL MUSSONS I EL PARC DE LES PUBILLES –
DECLARA
Assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats en els plecs de clàusules administratives i tècniques i en el projecte,
pels imports i amb el desglossament següent:
a) Oferta
econòmica

IMPORTS
Pressupost base de licitació
21 % IVA
Total IVA inclòs

64.399,07 €
13.523,80 €
77.922,87 €

Import total IVA exclòs (en lletres): Seixanta-quatre mil tres cents noranta-nou euros amb set
cèntims
Altres criteris avaluables objectivament (veure clàusula 8ena del plec):
b)
c)
d)
e)
f)

Disponibilitat de formació acreditada.
Executar jornades de treball extra d’eliminació de control de canya.
Presentació d’un informe de seguiment.
Gestió de residus de canya.
Certificació ambiental de l’empresa executora.

Cadascun dels criteris relacionats a continuació exigiran, per a ser valorats, que els licitadors
presentin la documentació en ells requerida (apartats b i f), el compromís d’executar els
treballs que es puntuen (apartat c), el de presentar un informe de seguiment (apartat d) o el
de gestionar els residus de canya (apartat e).
Els compromisos expressats es formularan en format de DECLARACIÓ, signada pel
representant de l’empresa licitadora i en els termes i amb els continguts reflectits a la
clàusula vuitena d’aquest plec, en cadascun dels apartats en què se subdivideixen els
criteris d’adjudicació establerts.
Signat digitalment per
Lloc i data

Signatura
Igualada, 12 de/d’ novembre de 202

C/del Molí, 29
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Tel. 93 899 50 02



78063490H
78063490H MIQUEL
MIQUEL CANET CANET (R: F08670077)
Data: 2021.11.12
(R: F08670077) 11:57:00 +01'00'

Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat








DISPONIBILITAT FORMACIÓ ACREDITADA

En Miquel Canet i Sabaté amb DNI núm. 78063490-H en representació de l’empresa Taller
Àuria, SCCL amb domicili a efecte de notificacions a Igualada, carrer Pere Bosch i Soldevila,
núm. 18 i CIF F-08670077

DECLARA QUE

L’equip que es dedicarà a l’execució del contracte en cas d’adjudicació no disposa de
formació acreditada relacionada amb la Restauració fluvial o Restauració del medi natural o
de Jardineria i Paisatge

Igualada, 12 de novembre de 2021

78063490H MIQUEL
CANET (R: F08670077)

Signat digitalment per
78063490H MIQUEL CANET (R:
F08670077)
Data: 2021.11.12 11:57:19 +01'00'

Miquel Canet i Sabaté
Taller Àuria, SCCL

C/del Molí, 29



08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02



Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat








EXECUTAR JORNADES DE TREBALL EXTRA D’ELIMINACIÓ DE CONTROL DE CANYA

En Miquel Canet i Sabaté amb DNI núm. 78063490-H en representació de l’empresa Taller
Àuria, SCCL amb domicili a efecte de notificacions a Igualada, carrer Pere Bosch i Soldevila,
núm. 18 i CIF F-08670077

DECLARA QUE

Ens comprometem a executar 3 jornades de treball extra amb 2 persones com a 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

Igualada, 12 de novembre de 2021

78063490H MIQUEL
CANET (R:
F08670077)

Signat digitalment per 78063490H
MIQUEL CANET (R: F08670077)
Data: 2021.11.12 11:57:39 +01'00'

Miquel Canet i Sabaté
Taller Àuria, SCCL

C/del Molí, 29



08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02



Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat








PRESENTACIÓ D’UN INFORME DE SEGUIMENT

En Miquel Canet i Sabaté amb DNI núm. 78063490-H en representació de l’empresa Taller
Àuria, SCCL amb domicili a efecte de notificacions a Igualada, carrer Pere Bosch i Soldevila,
núm. 18 i CIF F-08670077

DECLARA QUE

Ens comprometem a presentar 2 informes de seguiment de l’evolució de les tasques
executades. El primer a un mes de la finalització dels treballs i el segon 15 dies abans que
finalitzi el termini de garantia, incloses fotografies.

Igualada, 12 de novembre de 2021

78063490H
MIQUEL CANET
(R: F08670077)

Signat digitalment per
78063490H MIQUEL CANET
(R: F08670077)
Data: 2021.11.12 11:57:55
+01'00'

Miquel Canet i Sabaté
Taller Àuria, SCCL

C/del Molí, 29



08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02



Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat








GESTIÓ DE RESIDUS DE CANYA

En Miquel Canet i Sabaté amb DNI núm. 78063490-H en representació de l’empresa Taller
Àuria, SCCL amb domicili a efecte de notificacions a Igualada, carrer Pere Bosch i Soldevila,
núm. 18 i CIF F-08670077

DECLARA QUE

Ens comprometem a gestionar els residus produïts de canya com a mínim el corresponent al
25 % de la superfície d’una de les actuacions del contracte en terrenys propers per afavorir
l’economia circular.

Igualada, 12 de novembre de 2021

78063490H
MIQUEL CANET
(R: F08670077)

Signat digitalment per
78063490H MIQUEL CANET
(R: F08670077)
Data: 2021.11.12 11:58:14
+01'00'

Miquel Canet i Sabaté
Taller Àuria, SCCL

C/del Molí, 29



08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02



Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat








CERTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’EMPRESA EXECUTORA

En Miquel Canet i Sabaté amb DNI núm. 78063490-H en representació de l’empresa Taller
Àuria, SCCL amb domicili a efecte de notificacions a Igualada, carrer Pere Bosch i Soldevila,
núm. 18 i CIF F-08670077

DECLARA QUE

Taller Àuria disposa del certificat de gestió ambiental EMAS i també del 14001 que adjuntem
a aquesta declaració.

Igualada, 12 de novembre de 2021

78063490H MIQUEL
CANET (R:
F08670077)

Signat digitalment per 78063490H
MIQUEL CANET (R: F08670077)
Data: 2021.11.12 11:58:40 +01'00'

Miquel Canet i Sabaté
Taller Àuria, SCCL

C/del Molí, 29



08775 Torrelavit

Barcelona

Tel. 93 899 50 02



Fax 93 899 61 55

e-mail: torrelavit@torrelavit.cat
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ANNEX NÚM 3

GARANTIA DEFINITIVA
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