Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei de Protecció Civil

ECAO 15409/2021

Informe de necessitat per contractar les obres per a l’execució de les franges
perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions de Can Gonteres, del Molinot
i habitatges aïllats i el sector est de les Martines.

Identificació
de la memòria valorada:
Lot 1 Memòria Valorada per a l'execució de la Franja perimetral de baixa
combustibilitat de la urbanització de Can Gonteres.
Lot 2 Memòria valorada per a l’execució de la franja perimetral de baixa
combustibilitat de la urbanització i habitatges aïllats del Molinot.
Lot 3 Memòria Valorada per a l’execució del sector est de la franja perimetral de
baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines.
Promotor:
Emplaçament:

Ajuntament de Terrassa
Lot 1 Urbanització de Can Gonteres de Terrassa
Lot 2 Urbanització El Molinot de Terrassa
Lot 3 Urbanització Les Martines de Terrassa

Termini d’obres:

Autors de la memòria valorada:

Lot 1 12 setmanes
Lot 2 8 setmanes
Lot 3 12 setmanes
Anna Baqués Giménez, Enginyera Tècnica Forestal del Servei de Protecció
Civil de l’Ajuntament de Terrassa

Dades econòmiques
Pressupost de licitació:
Lot 1
Lot 2
Lot 3

15.297,04 € (sense IVA)
12.132,31 € (sense IVA)
26.729,53 € (sense IVA)

18.509,42 € (amb IVA)
14.680,10 € (amb IVA)
32.342,73 € (amb IVA)

Total

54.158,88 € (sense IVA)

65.532,25 € (amb IVA)

Aplicació pressupostària:

1222.13501.22701
Seguretat, Protecció Civil i Protecció d'Incendis

Dades relatives a la contractació
Procediment i tramitació de l’expedient:
Acta replanteig:
Data d’aprovació de les memòries
valorades:

Procediment simplificat sumari
20 d’agost de 2021
22 de juliol de 2021
2021-07-22 APRE-13091/2021
18 d’agost de 2021
2021-08-18 APRE-13912/2021
18 d’agost de 2021
2021-08-18 APRE-14055/2021
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1. Antecedents
El decret 64/95, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, DOGC
núm. 2022, de 10 de març de 1995, desplegades a l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC núm.
3829 de 24 de febrer de 2003) i amb la finalitat d’evitar la declaració d’incendis en els boscos del nostre
terme municipal recorda que els municipis que estan situats en zones d’alt risc d’incendi han de
disposar d’un pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Terrassa disposa d’aquest pla, redactat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del servei
de protecció civil del municipi, des del 1994 i ha estat revisat cada quatre anys en compliment de la
mateixa normativa. El document en vigor va ser aprovat per l’ Ajuntament en Ple el 26 de maig de
2016, i actualment es troba en situació de revisió.
D’altra banda el municipi disposa del Plànol de Delimitació, en base a la Llei 5/2003, de 23 d’abril de
mesures de prevenció d’incendis en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana,
que estableix també les obres de prevenció a que estan sotmeses de les finques que es troben a
menys de 500 metres o encerclats en terrenys forestals. Aquest document va ser aprovat per
l’Ajuntament en Ple en data 2 de febrer de 2018 i informat favorablement per la Generalitat de
Catalunya en data 27 de març de 2019.
La llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, obliga a les urbanitzacions que no tenen una
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de
terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals, a
assegurar una franja exterior de protecció d’almenys vint - i – cinc metres d’amplada al voltant, lliure de
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. En són exclosos les edificacions i les instal·lacions
destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats.
A continuació es presenta la relació de les Resolucions de les Memòries Valorades que determinen els
treballs a executar a les diferents franges perimetrals, objecte d’aquesta contractació:
El Regidor delegat de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat de l’Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat, mitjançant Resolució de data 22 de juliol de 2021, ha aprovat la Memòria Valorada per a
l'Execució de la Franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Can Gonteres.
El Regidor delegat de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat de l’Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat, mitjançant Resolució de data 18 d’agost de 2021, ha aprovat la Memòria valorada per a
l’execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització i habitatges aïllats del
Molinot.
El Regidor delegat de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat de l’Àrea de Serveis Territorials i
Seguretat, mitjançant Resolució de data 18 d’agost de 2021, ha aprovat la Memòria Valorada per a
l’execució del sector est de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines.

2. Objecte de la licitació
L’objecte de la licitació és la realització d’obres de prevenció d’incendis que consisteixen en la reducció
de la densitat arbòria i estassada de sotabosc a les urbanitzacions de Can Gonteres, El Molinot i Les
Martines Est.
Aquesta obra resulta de l’aplicació de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis
forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el Decret 123/2005, de
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana i el Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals
Els objectius particulars de les obres són:
•

Reduir el risc de propagació dels incendis forestals a l’interior de la urbanització

•

Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de la urbanització

•

Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la urbanització
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• Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja
perimetral i el seu posterior manteniment.
Els treballs a executar inclouen tant terreny públic com privat. En les Memòries Valorades es presenta
la relació de les parcel·les cadastrals afectades.
El Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Terrassa ha sol·licitat les autoritzacions pertinents als
propietaris i ha publicat els anuncis de la relació d’afectats als diaris oficials.
Lots:
S’inicia un únic procediment de contractació per a les diferents Memòries valorades per a l’execució de
les franges perimetrals de les urbanitzacions de Can Gonteres, El Molinot i el sector est de Les
Martines, degut al caràcter d’urgència d’aquestes obres.
Al tractar-se d’obres de la mateixa naturalesa, s’ha optat per la divisió per lots que s’ha fet en funció de
les memòries valorades de cada urbanització:
Lot 1: Memòria Valorada per a l'Execució de la Franja perimetral de baixa combustibilitat de la
urbanització de Can Gonteres.
Lot 2: Memòria valorada per a l’execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la
urbanització i habitatges aïllats del Molinot.
Lot 3: Memòria Valorada per a l’execució del sector est de la franja perimetral de baixa combustibilitat
de la urbanització Les Martines.
Els licitadors, si ho desitgen, podran presentar oferta per a l’execució d’un (1) o dos (2) o els tres (3)
lots en què es divideix l'objecte del present contracte; no obstant, només podran ser adjudicatàries d’un
(1) dels lots, excepte per evitar que quedi algun lot desert en el casos indicats en l'apartat Criteris de
determinació de l’adjudicació de lots del present informe que s'aplicarà per resoldre possibles empats.
3. Procediment i tramitació de l’expedient
Procediment simplificat sumari: Al tractar-se d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 80.000 € s’ha
optat per la modalitat del procediment obert simplificat sumari prevista a l’article 159.6 Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

4. Codis CPV
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:
CPV principal:


45111220-6 Trabajos de desbrozo

CPV complementaris:


45112330-7 Trabajos de recuperación del terreno



77211400-6 Servicios de tala de árboles



77341000-2 Poda de árboles

5. Previsió de modificació del contracte
Segons l’article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules.
Per les característiques tècniques d’aquestes obres no es preveu la necessitat d’una modificació.
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6. Valor estimat del contracte:
El valor estimat de cada lot és el següent:
Lot 1
Lot 2
Lot 3

15.297,04 € (sense IVA)
12.132,31 € (sense IVA)
26.729,53 € (sense IVA)

18.509,42 € (amb IVA)
14.680,10 € (amb IVA)
32.342,73 € (amb IVA)

Total

54.158,88 € (sense IVA)

65.532,25 € (amb IVA)

7. Exigència de classificació i solvència tècnica
La solvència tècnica necessària per realitzar aquestes obres serà haver executat com a mínim 2 obres
similars relatives a treballs forestals d’execució de franges perimetrals de baixa combustibilitat, per un
import igual o superior al valor estimat del lot d’import més alt al que es presentin, en els darrers 5
anys. S'haurà d'acreditar la solvència tècnica amb la presentació de certificats de bona execució de les
obres.
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €
Tanmateix, tot i no ser necessària, les empreses que acreditin tenir la següent classificació per a cada
lot, queden eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica,:
Grup

Subgrup

Categoria

k

6

1

Grup K: correspon al grup d’obres Especials
Subgrup 6: correspon a Jardineria y plantacions.
Categoria 1: el valor estimat (IVA exclòs) és, de cada lot respectivament: 15.297,04 €, 12.132,31 € , i
26.729,53 €; pel que la categoria és la 1, per ser un valor inferior a 150.000 €.
8. Seguiment i control de les obres
La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei de Protecció
Civil de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en qualsevol
moment i independentment de l’estat, a l’obra, conjuntament amb l’equip de direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut.
L’empresa designarà un tècnic, localitzable en tot moment, prou qualificat i amb prou dedicació per
poder dur a terme l’obra amb els requeriments exigits per la Direcció Facultativa.
9. Responsable del contracte
La responsable del contracte serà la directora del Servei de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil,
Fina Fernández Fernández.

10. Clàusules i criteris socials
En aquesta contractació no s’ha pogut aplicar l’acord del Ple de 24 de novembre de 2017 ja que el
número de treballadors previst és reduït i per tant, l’empresa contractada no precisaria la contractació
de personal nou per aquesta obra.
En aplicació del paràgraf de l’acord on diu “Si en atenció a les circumstàncies concurrents en un
determinat contracte, es consideri que no procedeix la inclusió de consideracions socials, l’òrgan de
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contractació podrà acordar la no inclusió, sempre que s’hagi justificat adequadament a l’informe de
necessitats”, es demana la no inclusió de consideracions socials en la contractació.
Tot i això, en el cas que l’empresa hagués de contractar personal per a l’execució de l’obra, s’haurà de
fer de persones en situació d’atur.

11. Obligacions del contractista
11.1. Desperfectes
Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran de substituir o
reparar.
11.2. Planificació
L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest
calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou
antelació, de qualsevol canvi rellevant.
11.3. Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres han d’estar consensuats amb la Direcció
Facultativa i el Servei de Mobilitat.
11.4. Cartell d’obres
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui els cartells d’obres d’acord amb el model aprovat per
l’Ajuntament. Així mateix, els haurà de retirar abans de la recepció de les obres.
11.5. Cap d’obra
El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim 2 obres similars, (execució de treballs forestals en franges de baixa combustibilitat), per un
import igual o superior al licitat, en els darrers 5 anys.
L’empresa designarà un tècnic que haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil.
11.6. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:















Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops
que sigui necessari.
Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
Els elements auxiliars necessaris durant les obres.
Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).
La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball.
Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin
necessàries per la protecció contra el COVID-19.
El subministrament, col•locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i
senyalització necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra –
quan sigui necessari- (tanques metàl•liques, new-jerseys, ...), les vegades que siguin
necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de
l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat.
Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres, si s’escau.
Els costos de les publicacions al Diari de Terrassa pel tall o desviament de trànsit, impressió i
repartiment d’octavetes per informació als usuaris afectats, en el cas que sigui necessari.
El camins d’accés existents o que s’habiliti per les obres, fins a la zona d’actuació, s’haurà de
reposar una vegada finalitzades les obres en les condicions òptimes de pas.
S’utilitzarà com a accés d’obra, per on circularà la maquinària amb la màxima seguretat,
deixant un passadís per on circuli tant el personal d’obra com els usuaris.
En cas de que l’accés sigui perillós es senyalitzarà correctament per tal d’evitar l’entrada de
personal aliè.
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12. Criteris de valoració de les ofertes
12.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100
punts:
Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (Ei), fins a 100 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai
PE = 100 x
baixamillor
PE

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 100 punts. I una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.
La utilització d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa
una doble comparativa de cada oferta presentada respecte al valor estimat del contracte i,
també, respecte a l’oferta econòmica més baixa.
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.

12.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes
Per calcular la anormalitat de les ofertes, es consideraran els imports de la proposta econòmica del
pressupost de contracte, en PEC sense IVA.
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:






Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
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una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.
L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
12.3. Criteris de determinació de l’adjudicació de lots:

En la valoració de les ofertes presentades, una vegada admeses o excloses, segons el cas, les
justificacions motivades de les empreses que hagin presentat ofertes anormals o desproporcionades i
resolta qualsevol altra possible causa d'exclusió prèvia, s'aplicaran els següents criteris, en l'ordre
indicat, per a la determinació de l’adjudicació dels tres (3) lots en què es divideix l'objecte del present
contracte:
1er. S’adjudicaran directament aquells lots en què l’empresa que hagi fet la millor oferta no resulti
també la millor valorada en cap dels altres lots.
2on. En el cas que una mateixa empresa resultés inicialment adjudicatària de dos o més lots, se li
adjudicarà aquell lot en què la diferència entre la seva proposta econòmica i la del següent licitador
(sempre que no hagi resultat adjudicatari en aplicació del criteri anterior; en aquest cas, es calcularia la
diferència amb el següent classificat), sigui major.
Si aquesta diferència de la proposta econòmica respecte al següent licitador fos la mateixa en els lots
per als que resulta la millor oferta, s'adjudicarà aquell de major pressupost de licitació.
3er. L’altre lot serà adjudicat al licitador que hagi estat classificat en la següent posició. En cas que en
aquest punt encara hi hagués una mateixa empresa candidata a l’adjudicació de dos lots, es tornaria a
repetir el procediment des del punt 2on).
Si es produeix un empat en la valoració de les propostes de varis licitadors per a un mateix lot, es
resoldrà mitjançant l’aplicació, per ordre, dels criteris recollits en l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
1. Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.
2. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
4. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
Amb la finalitat que no quedi cap lot desert en la licitació per aplicació d’aquests criteris (havent-hi
empreses que hagin presentat oferta per a la seva execució), en cas necessari, s’elevarà el nombre
màxim de lots a adjudicar a una mateixa empresa.
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Conclusions:
Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres de les següents Memòries Valorades:

“Memòria valorada per a l’execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la
urbanització de Can Gonteres”, “Memòria valorada per a l’execució de la franja
perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització i habitatges aïllats del Molinot” i
“Memòria valorada per a l’execució del sector est de la franja perimetral de baixa
combustibilitat de la urbanització Les Martines” pel procediment simplificat sumari.
La cap del Servei de Protecció Civil

Pàgina 8 de 8

