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ANUNCI

Identificació de l’expedient

Vicenç Bayarri Pla
Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

27/05/2021 2n Tinent d'alcalde
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27/05/2021 Secretari accidental

Títol

Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les
franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les
sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7
reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses
d’inserció, Disposició addicional quarta de la Llei de Contracte del Sector
Públic)
Règim interior - Contractació
2021 / 11
Anunci de formalització dels contractes

Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021, s’han adjudicat els 9 lots del
contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra
incendis a les urbanitzacions i parcel·les sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9
lots (Lot 7 reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció,
Disposició addicional quarta de la Llei de Contracte del Sector Públic), els quals s’han formalitzat, la
qual cosa es fa pública als efectes de l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Tordera.
Número d’identificació: P0828400B
Dependència que tramita l'expedient: Departament de contractació.
Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Administració local.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2021 / 11.

2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tordera.
b) Domicili: Plaça Església, 2.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
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d)
e)
f)
g)

Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 937643717.
Adreça electrònica: contractacio@tordera.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa data que per a la presentació de
proposicions.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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3 Objecte del contracte
a) Descripció del contracte: Treballs de reducció de la densitat d’arbrat i d’estassada i trituració del
sotabosc, tant a la franja de baixa combustibilitat de les urbanitzacions, com a les parcel·les
sense edificar de les urbanitzacions del municipi de Tordera, en els termes que es descriuen en
el Plec de prescripcions tècniques particulars.
b) Durada del contracte: 1 any
c) Admissió de pròrroga: Sí, 1 anualitat més, sense que la durada total del contracte superi els 2
anys.
d) Divisió en lots i número de lots: 9 lots. Els licitadors poden presentar oferta a 1 lot, varis lots o
bé a la totalitat dels lots, excepte al lot 7 el qual està reservat a centres especials d’ocupació
d’iniciativa social i a empreses d’inserció.
e) Modificacions previstes: Sí. Fins a 10%.
f) Lloc d'execució: dins el terme municipal de Tordera, codi postal 08490
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
h) Codi CPV: 77200000-2 Serveis forestals
i) Codi NUTS: ES511.

27/05/2021 2n Tinent d'alcalde

4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Serveis.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.
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5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 550.981,56 euros, sense IVA.
b) Pressupost base de licitació:
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Lot núm.

ha

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7 (Reservat)
Lot 8
Lot 9
Total

58,07
42,20
40,20
36,44
33,41
35,05
28,97
23,47
21,18
318,99

Preu net
785,1240 €/ha
(sense impostos)
45.592,15 €
33.132,23 €
31.561,98 €
28.609,92 €
26.230,99 €
27.518,60 €
22.745,04 €
18.426,86 €
16.628,93 €
250.446,70 €

IVA 21 %
9.574,35 €
6.957,77 €
6.628,02 €
6.008,08 €
5.508,51 €
5.778,90 €
4.776,46 €
3.869,64 €
3.492,07 €
52.593,80 €

Pressupost base de
licitació
(IVA inclòs)
55.166,50 €
40.090,00 €
38.190,00 €
34.618,00 €
31.739,50 €
33.297,50 €
27.521,50 €
22.296,50 €
20.121,00 €
303.040,50 €

6 Admissió de variants
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a) No s’admeten variants.
7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí. 5 % sobre l'import d’adjudicació de cada lot, IVA exclòs, excepte al lot 7 reservat a
centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció, no s’exigeix la garantia
definitiva per a aquest lot.
8 Criteris d’adjudicació
Criteri de valoració
1- Oferta econòmica
2- Millora relacionada amb la perspectiva de gènere

Tipus de criteri
Automàtic
Automàtic
Total puntuació

Puntuació
Fins a 90 punts
Fins a 10 punts
100 punts

Josep Llorens Muñoz

Signatura 1 de 2

9 Data d’adjudicació i formalització del contracte
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Lot
núm.

Empresa adjudicatària

Import net
adjudicat

Import total

Data

Data

amb 21 % IVA adjudicació formalització

1

Mohamed Adnaouan Mohamed

28.454,00 €

34.429,34 €

22/04/2021 25/05/2021

2

Paisatgisme Melsió SLU

21.944,00 €

26.552,24 €

22/04/2021 19/05/2021

3

El Yahyaoui Mohamed Mohamed

21.185,40 €

25.634,33 €

22/04/2021 19/05/2021

4

Atfortis, SL

19.458,96 €

23.545,34 €

22/04/2021 26/05/2021

5

Selvicultura Teruel, SL

17.312,46 €

20.948,08 €

22/04/2021 24/05/2021

6

Estudios y Contratas Silvícolas, SL

19.483,17 €

23.574,64 €

22/04/2021 24/05/2021

7

EI BROT Serveis Integrals de
Jardineria

18.480,00 €

22.360,80 €

22/04/2021 19/05/2021

8

Hulex Gestión Ambiental, SL

13.101,50 €

15.852,82 €

22/04/2021 24/05/2021

9

Treballs Forestals Presegué, SL

12.178,50 €

14.735,99 €

22/04/2021 19/05/2021

171.597,99 €

207.633,58 €
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10 Número d’ofertes rebudes dels operadors econòmics
a) Número d’ofertes rebudes:
Lot 1: 19 empreses
Lot 2: 19 empreses
Lot 3: 19 empreses
Lot 4: 18 empreses
Lot 5: 17 empreses
Lot 6: 17 empreses
Lot 7: 2 empreses
Lot 8: 18 empreses
Lot 9: 18 empreses
b) Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat membre o d’un país tercer: 0.
c) Nombre d’ofertes rebudes per via electrònica: 147.
11 Dades dels operadors econòmics adjudicataris
a)
b)
c)
d)
e)

Raó social:
CIF:
Adreça fiscal:
Codi NUTS: ES511.
Número de telèfon:
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f)
g)
h)
i)
j)

Núm. Expedient: 2021 / 11

Número de fax:
Adreça electrònica:
Adreça d’Internet:
Petita i mitjana empresa: Sí.
Contracte adjudicat a una agrupació d’empreses: No.

12 Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat
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a) Programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
13 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
b) Adreça: Carrer del Foc, 57, Barcelona, 08038.
c) Termini per presentar recurs: dins el termini de 15 dies hàbils, amb les especificacions que fixa
l'article 50 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
d) Tipus de recursos: especificat a la clàusula 61 del plec de clàusules administratives particulars, i
que són els següents:
d.1) Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims;
els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació (Ajuntament de Tordera, Plaça Església, 2, 08490 de Tordera) o davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Carrer del Foc, 57, Barcelona, 08038.),
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris
d.2) Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició 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 Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 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.
Per tant, contra els acords de l’òrgan de contractació, que posen fi a la via administrativa,
poden interposar-se els recursos següents:
• Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
• Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
• Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.
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
que disposa 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 de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
15 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
a) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 27/05/2021.
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Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829), davant
meu, Vicenç Bayarri Pla, el secretari accidental (Nomenament DGAL de data 6/5/2021).
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