PLEC ECONÒMIC ADMINISTRATIU NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES,
PODA DE L’ARBRAT VIARI I ADQUISICIÓ DE PLANTES AMB LOTS RESERVATS A EMPRESES D’INSERCIÓ
QUADRE RESUM
CONTRACTE DE SERVEIS
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
PROCEDIMENT OBERT
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
Òrgan DE CONTRACTACIÓ
SERVEI GESTOR

Ajuntament d'Arenys de Munt
Alcaldia
Medi Ambient

Responsable del contracte: Tècnic de Medi Ambient (Marc Plans)
Direcció del Registre de Contractació: Rambla Francesc Macià, 58 Arenys de Munt
Correu electrònic: mcgomez@ademunt.cat
B.- DEFINICIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE
Treballs de neteja, conservació i manteniment de les zones verdes i de l’arbrat viari del municipi
d’Arenys de Munt, amb un Lot reservat a empreses d’inserció.

Nomenclatura CPV
LOT 1
77311000-3 serveis de manteniment de parc i jardins
77310000-6 serveis de plantació i manteniment de zones verdes
LOT 2
77341000-2 Poda d'arbres
LOT 3
77311000-3 serveis de manteniment de parc i jardins
77310000-6 serveis de plantació i manteniment de zones verdes
Lot 1: Manteniment i neteja de les zones verdes, dels escossells i les jardineres individuals, reservat
segons Disposició Quarta de la LCSP 9/2017, de 8 de Novembre, a Centres Especials de Treball

Lot 2: Treballs d’esporga de l’arbrat municipal
Lot 3: Manteniment i neteja de les zones verdes, escocells i jardineres de la Riera (Eixample,
Francesc Macià, Sant Martí i Riera i Penya)
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C.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Preu

Quatre anys

Un any

Lot 1

136.381,57 €
212.260,36 €

Lot 2
35.516,07 €

Lot 3
Preu de licitació de tots els lots període

Aplicació Pressupostària:

384.158,00 €

LOT 1: 320 171 21000
LOT 2: 320 171 21000
LOT 3: 320 171 21000

Sistema de Determinació del Preu: Costos directes i indirectes dels serveis a
prestar, així com preus de les plantes segons el mercat.
D. VALOR ESTIMAT
VEC

Pròrrogues incloses, quan n’hi
ha (lot 1 i lot 3)

Lot 1

476.858,64 €

Lot 2

187.343,64 €

Lot 3

124.182,08 €

TOTAL VALOR ESTIMAT

788.384,36 €

E. RÈGIM DE FINANCIACIÓ
Ajuntament
100 %

%

%

F.- ANUALITATS (sense pròrrogues)
EXERCICI
2020
2021

Lots 1 i 3
2,5 mesos
9,5 mesos

Lot 2:

TOTAL
LOTS 1 I 3

TOTAL LOT 2

12 mesos

2022

12mesos

2023

12 mesos
2

2024

12 mesos

TOTAL

12 mesos

48 mesos

H.- pròrroga SI x
NO
G.- TERMINI D'ESPECIFICAR
Lot 1: 1 any
Duració màxima de 3 anys
Lot 2: 4 anys
(1+1+1) de la pròrroga per
Lot 3: 1 any
als lots 1 i 3.
J.- ADMISIBILITAT DE VARIANT S
SI

x

I.- TERMINI DE GARANTIA

3 anys lots 1 i 3

NO

K.- CONDICIONS ESPECIALS D'ESPECIFICAR DEL CONTRACTE
SI, Annex V

x

NO

L.- REVISIÓ DE PREUS
NO

X

SI

fórmula:
N.DESPESES
PUBLICITAT

M GARANTIA PROVISIONAL
SI

NO x

DE

Import:

O.- GARANTIA DEFINITIVA (5% de l 'Import d'adjudicació exclòs IVA)
DEFINITIVA

COMPLEMENTÀRIA

X

admesa constitució mitjançant retenció X Exigida: 5%
preu
P.- ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
X

SI, els determinats en el plec tècnic

no Exigida

NO

Q.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTE S DE TREBALL
Lot 1

SI

Lot 2

SI

Lot 3

SI

x

NO
NO x

x

NO
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R.- SUBCONTRATACIÓ
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació
a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat
que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que
exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva
oposició.
Les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a més, han
de facilitar la informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador econòmic
i els seus representants) i en la part III (informació relativa als motius d’exclusió) del DEUC respecte de
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractes.
Obligacions de
N
SUBCONTRATACIÓ amb empreses especialitzades (Màxim 20%):
O
S.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
NO
T.- DADES DE FACTURACIO
Ajuntament d'Arenys de
Munt

Entitat contractant
Òrgan de Contractació

CODI DIR 3

L01080076

Òrgan amb Competències
en Matèria de comptabilitat(Oficina comptable)

CODI DIR3

L01080076

CODI DIR 3

L01080076

Destinatari de les prestacions (Unitat tramitadora)

U.- ÍNDEX D 'ANNEXOS
ANNEX I

INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
CONTRACTACIÓ (DEUC)

ANNEX II

DECLARACIÓ RELATIVA A GRUP EMPRESARIAL
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ANNEX III

OBLIGACIONS ESENCIALS DEL CONTRACTE

ANNEX IV

MODEL OFERTA ECONÒMICA

ANNEX V

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

ANNEX VI

DESGLOSSAMENT COSTOS

PLEC ECONÒMIC ADMINSITRATIU NETEJA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES ZONES VERDES,
PODA DE L’ARBRAT VIARI I ADQUISICIÓ DE PLANTES AMB LOTS RESERVATS A EMPRESES D’INSERCIÓ
ÍNDEX DEL CLAUSULAT
1. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE
6. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
7. TERMINI DEL CONTRACTE
8. PERFIL DE CONTRACTANT
9. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ
9.1.

Garantia provisional

9.2.

Presentació de proposicions

9.3.

Documentis i dades dels licitadors de caràcter confidencial

9.4.

Subsanabilitat de documents

9.5.

Informació als licitadors

9.6.

Contingut de les proposicions

9.7.

9.6.1.

sobre A

9.6.2.

sobre B

9.6.3.

sobre C

9.6.4.

referències Tècniques
Efectes de la presentació de proposicions

10. TAULA DE CONTRACTACIÓ
11. OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS
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11.1.

Obertura del sobre A i qualificació de la documentació administrativa

11.2.

Obertura i examen dels sobres B (nomes quan hi hagi sobre B)

11.3.

Obertura i examen dels sobre C

12. PUBLICITAT DEL RESULTAT DELS ACTES DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ I NOTIFICACIÓ ALS
LICITADORS AFECTATS
13. VALORACIÓ DE LES OFERTES
14. ACLARIMENTS D'OFERTES
15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
16. SUCCESSIÓ AL PROCEDIMENT
17. ADJUDICACIÓ
17.1.

Classificació de les ofertes i Proposta d'adjudicació

17.2.

Presentació de la documentació justificativa del Compliment dels Requisits
previs paper licitador que Hagi Presentat l 'oferta econòmicament
més avantatjosa.

17.3.

Garantia definitiva

17.4.

Renúncia del contractista a la Celebració del contracte i
desistiment del PROCEDIMENT d'adjudicació per l 'Administració
Adjudicació

17.5.

18.FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
18.1.

Termini de Formalització

18.2.

Publicitat de la formalització

19. ESPECIFICITATS DEL CONTRACTE
19.1.

Condicions especials

19.2.

Termini

19.3.

Programa de Treball

19.4.

Pla de Seguretat i Salut en el Treball

19.5.

Obligacions del contractista
A)

Obligacions laborals, socials, fiscal s i amb protecció de medi ambient

B)

Subrogació en Contractes de Treball

C)

Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació

D)

Obligacions Relatives a la gestió de permisos, llicencies i autoritzacions

I)

Despeses exigibles al contractista

19.6.

Valoració dels Treballs

19.7.

Abonaments al contractista
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20. OBLIGACIÓNS DE TRANSPARÈNCIA
21. TRIBUTS
22. DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL
23. REVISIÓ DE PREUS
24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
24.1.

Modificacions previstes

24.2.

Modificacions no previstes

25. SUCCESSIÓ DE LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
26. CESSIÓ DEL CONTRACTE
27. PENALITATS
27.1.

Penalitats per demora

27.2.

Altres penalitats

28. SUSPENSIÓ DELS TRABALLS O DEL SERVEI
29. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
30. TERMINI DE GARANTIA
31. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
32. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
33. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
34. RÈGIM DE RECURSOS
- ANNEXOS
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1.RÉGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
1.1. Aquest contracte té caràcter administratiu d'acord amb el qual preveu la Llei 9/2017, de Contractes
del sector públic.
1.2. S'adjudicarà per Procediment obert.
1.3. El present contracte està subjecte a Regulació harmonitzada
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte a què es refereix el present Plec és l'assenyalat a l'Apartat B del Quadre - resum, i
el Plec de Prescripcions Tècniques.
Si Així és determina a l'Apartat B del Quadre - resum hi haurà la Possibilitat de licitar per Lots.
3. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE
Les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte són les contingudes en la resolució administrativa
d'iniciació de l'expedient i consten a l'apartat A del Quadre - resum.
D’acord amb el que disposa la LCSP, la tramitació d’aquest expedient comporta la pràctica de les
notificacions i comunicacions que en derivin, per mitjans exclusivament electrònic, a través del sistema eNotum. Hauran d’accedir-hi la/les persones designades.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
Determinades comunicacions que s’hagin de fer com amb ocasió o com conseqüència del procediment de
licitació i adjudicació del present contracte, es realitzaran en el Perfil del Contractant.
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/16, serà suficient l’ús de la signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en el termes previstos en
el Reglament (ue) 910/2014/UE, del Parlament europeu 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. Per tant,
aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran el qualificats a qualsevol país de la UE d’acord
amb l’art. 25.3 del Reglament (ue) 910/2014/UE, del Parlament europeu de 23 de juliol de 2014.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, calculat conforme a l'article 88 TRLCSP i recollit en l'apartat D del Quadre
resum, ha estat tingut en compte per triar el procediment de licitació aplicable a aquest contracte i la
publicitat a la qual va sotmetre. Aquest valor estimat, calculat de conformitat amb el que disposa l'article
5 de la Directiva 2014/24 / UE, incloent i i les possibles pròrrogues i modificacions contractuals,
assenyalades en l'apartat H del Quadre – resum. El desglossament dels costos s’inclou a l’ANNEX VI
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5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE
L’import del pressupost de licitació del contracte és l'assenyalat com a màxim a l'apartat C del Quadre resum.
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i haurà d'indicar com a partida
independent l'IVA. En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol
índole que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari com a
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el plec.
6. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Existeix crèdit suficient fins a l'Import del pressupost màxim fixat per l'Administració.
En els expedients que es tramiten anticipadament l'adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient per a garantir les obligacions derivades del contracte en l'exercici
corresponent.
7. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini d'execució serà el que figuri en l'apartat G del Quadre - resum.
Aquest termini començarà a comptar a partir de la formalització del contracte o des de la data fixada en el
document contractual.
El contracte podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts si així es preveu en l'apartat H del Quadre resum.
8. PERFIL DE CONTRACTANT
La informació relativa al present CONTRACTE que, d'acord amb el que disposa AQUEST Plec, es
publicarà a través del DOUE i del "perfil de contractant", que es podrà consultar a la següent adreça
electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=arenys&reqCo
de=viewDetail&idCap=3041094
9. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ
9.1. Garantia provisional
L’Import serà el que figuri en l'apartat M del Quadre - resum.
9.2. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en el lloc i termini assenyalat en l'anunci de licitació publicat en el Diari
Oficial de la Unió Europea i en el perfil de contractant.
Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en l’eina Sobre
digital accessible a l’adreça web següent: http://contractaciópublica.gencat.cat //arenys de munt
Un cop accedeixin a traves de l’enllaç a l’eina web del sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir
un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, a/als correu/s electrònics
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 a l’eina Sobre
Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les
mateixes que les que es designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb l’apartat 11.6 d’aquesta clàusula.
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç, les empreses hauran de preparar tota
la documentació i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà als licitadors que introdueixin una paraula
clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi parta de la licitació (pel sobre A no es requereix
paraula clau, atès aquesta documentació no esta xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, els desxifrat dels documents es farà
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores, ja que l’eina 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, mitjançant el correu electrònic designat en el formulari de
d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a la mateixa 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 espai virtual securitzat que garanteixi la inaccessibilitat a la
documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte de l’obertura dels sobres, en la data i hora
establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores desprès de finalitzar
el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins el termini establert abans de l’obertura
del primer sobre xifrat.
Si alguna empresa no introdueix la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i no es
podrà efectuar la valoració de l’oferta.
Si per una fallida tècnica es fa impossible l’ús de l’eina digital el darrer dia de presentació de les
proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació que consideri imprescindible
mitjançant la publicació d’anunci al Perfil de Contractant i ho comunicarà a les empreses que hagin
presentat oferta.
D’acord amb la DA 16 de la LCSP, l’enviament d’ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta i desprès enviar la
documentació pròpiament dita, en un termini de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
La documentació enviada en la segona fase ha de coincidir en la seva totalitat amb la que s’ha enviat
l’empremta digital. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular els 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 comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses
en les dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu
i és obligació de les empreses 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 un virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquella empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accés al contingut d’algun document de l’oferta.
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En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònic en suport físic
electrònic, que serà sol·licitada per la Mesa en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels
documents en cas que estiguin malmesos i només en aquest cas.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles
en l’apartat de Licitació electrònica, de la Plataforma de Serveis de contractació pública a l’adreça web:
https.//contractaciopública.gencat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Els formats de documents electrònics admissibles són: PDF
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda
de forma oficial al català i/o castellà.
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, el qual la facilitarà almenys
de sis abans que finalitzi el termini fixat per la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys
12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. En cas d’urgència, el termini de
sis dies serà de quatre quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada; en la resta de casos, els
terminis es reduiran a la meitat. Aquesta informació es demanarà i es respondrà a través del perfil del
contractant.
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 i l’autorització a la
Mesa per consultar dades al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o al
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o a les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en
UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
9.3. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial.
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part d'estos) o dades dels inclosos en les OFERTES tenen
la consideració de «confidencials», sense que resultin admissibles les declaracions genèriques de
confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de reflectir
clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi
document que tingui aquesta condició, assenyalant a més els motius que justifiquen aquesta
consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats
com a tals pels licitadors.
9.4. Subsanabilitat de documents
Es concedirà al licitador un termini de tres dies hàbils, a comptar des del següent al de recepció del
requeriment d'esmena notificada electrònicament.
Si no s'esmena en el termini que requereix, l'òrgan o la mesa de contractació s'entendrà que el licitador
desisteix de la seva oferta
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9.5. Informació als licitadors
Quan sigui necessari sol·licitar la informació addicional o complementària l'Administració contractant
haurà de facilitar, com a mínim, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, sempre
que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de vuit dies respecte d'aquella data. Aquesta
sol·licitud es farà a l'adreça de correu electrònic prevista en l'anunci de licitació.
9.6. Contingut de les proposicions
9.6.1. Sobre A
TÍTOL: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
CONTINGUT:
1r. ÍNDEX
2n. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC). Emplenat d'acord amb les indicacions
contingudes en el ANNEX I.
3r. Compromís de constitució d'Unió Temporal d'Empresaris (UTE), si escau. Quan dos o més empreses
acudeixin a una licitació constituïts en una Unió Temporal, s'haurà d'aportar un document privat indicant
els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells i que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal, cas de resultar
adjudicataris. L'esmentat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de les Empreses
components de la UTE. Així mateix cadascuna de les empreses haurà de presentar el seu propi DEUC.
4t. Document acreditatiu de la garantia provisional, si escau. Si s'exigeix garantia provisional, aquesta es
dipositarà de la següent manera:
- Quan es tracti de garanties en efectiu, a la Caixa de l’Ajuntament, havent d’incloure en el "sobre A" el
corresponent resguard que acrediti l'esmentat dipòsit.
-

Quan es tracti de certificats d'immobilització de valors anotats, d'avals o de certificats d'assegurança de
caució, davant l'òrgan de contractació, mitjançant la seva incorporació al "sobre A".
En el cas d'UTE les garanties provisionals podran constituir-se per una o diverses de les empreses
participants sempre que en conjunt s'arribi a la quantia requerida en l'apartat M del Quadre - resum i es
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
5è. Declaració expressa responsable d'acord amb l'ANNEX II relativa al grup empresarial al qual
pertany i comprensiva de totes les societats pertanyents a un mateix grup, en els termes que estableix
l'article 42 del Codi de Comerç. En cas de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració es realitzarà
en aquest sentit.
6è. Especialitats en la documentació que han de presentar els empresaris estrangers.
Els empresaris estrangers hauran de presentar a més de la documentació assenyalada anteriorment, la
documentació específica que a continuació es detalla.
Totes les empreses no espanyoles han d'aportar:
• Declaració de submissió 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, renunciant si és el cas,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
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Empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu:
• Informe expedit per la missió diplomàtica permanent o oficina consular d'Espanya del lloc del domicili
de l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el Registre
local professional, comercial o anàleg o, si no n'hi que actuen habitualment en el tràfic local en l'àmbit de
les activitats a les que s'estén l'objecte del contracte.

9.6.2. Sobre B (si s’escau)
TÍTOL: PROPOSTES DE MILLORES SUBJECTES A AVALUACIÓ
CONTINGUT: Si s'han inclòs criteris d'adjudicació apreciables mitjançant judici de valor que han de ser
objecte d'avaluació prèvia, el licitador haurà d'aportar un Sobre B què inclogui la documentació allà
exigida. S'hauran de presentar els documents originals, segellats i signats juntament amb índex de tots
ells. En cap cas s'han d'incloure en aquest sobre documents propis del Sobre C.
9.6.3. Sobre C
TÍTOL: OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES ECONÒMICAMENT
En aquest sobre, s'haurà d'incloure l’oferta econòmica i la resta de documents relatius a les millores
avaluables mitjançant fórmules, de conformitat amb el que indica la clàusula vuitena del Plec de clàusules
tècniques .
L’oferta econòmica serà formulada conforme al model que s'adjunta com ANNEX IV d'Aquest Plec,
formant part inseparable del mateix. Les ofertes dels contractants hauran d'indicar, com a partida
independent, l'Import de l'impost sobre el valor afegit que s'hagi de repercutir.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en unió
temporal amb altres empreses si ho ha fet individualment o figurar en més d'una UTE. La
contravenció d'aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes les presentades.
La proposició econòmica es presentarà en caràcters clars o escrita a màquina i no s'acceptaran aquelles
que tinguin omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer, clarament, el que l'Administració estimi
fonamental per a considerar l'oferta.
9.6.4. Referències Tècniques
Així mateix el licitador haurà de presentar qualssevol altres documents que s'indiquin expressament en el
plec de prescripcions tècniques i que permetin verificar que l'oferta compleix amb les especificacions
tècniques requerides, però que no van a ser objecte de valoració. S'han d'incloure en el Sobre B en el cas
que sigui obligatòria la presentació d'aquest sobre i en cas contrari, en el Sobre C.
9.7. Efectes de la presentació de proposicions
La presentació de proposicions suposa per part de l'empresari l'acceptació incondicional de les
clàusules d'Aquest Plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides
per contractar amb l'Administració.
Els licitadors no podran retirar la seva proposició durant el termini de dos mesos a comptar
de l'Obertura de les proposicions. Aquest termini quedarà ampliat en quinze dies hàbils quan sigui
necessari seguir els tràmits al fet que es refereix a valors anormals o desproporcionats. La retirada
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indeguda d'una proposició podrà donar lloc a la declaració de prohibició de contractar, comportant a la
vegada la confiscació de la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida.

10. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i qualificar la
documentació administrativa, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant.

11. OBERTURA I EXÀMEN DE LES PROPOSICIONS
11.1. Obertura dels Sobres A i qualificació de la documentació administrativa
Conclòs el termini de presentació d’ofertes, es procedirà a l'Obertura de la documentació administrativa
presentada pels licitadors en temps i forma en el denominat Sobre A per la mesa de contractació, la qual
haurà de verificar que consten els documents, indicats en aquest plec, o en cas contrari, realitzant el tramiti
d'esmena.
Finalment, la Mesa de contractació procedirà a determinar les empreses, les admeses a la licitació, les
rebutjades, i les causes del seu rebuig.
11.2. Obertura i examen dels sobre B (només quan hi hagi)
En el cas que la presentació dels Sobre B sigui obligatòria, es procedirà, en un termini no superior a 7 dies
a comptar de l'Obertura dels Sobres A, a l'Obertura en acte públic dels sobres B, identificats com
"PROPOSTA SUBJECTA a AVALUACIÓ PRÈVIA", a fi d'avaluar el seu contingut d'acord amb els criteris
determinats en els plecs.
Aquest acte s'iniciarà amb un pronunciament exprés sobre la qualificació de les proposicions efectuades
per la Mesa, identificant les admeses a licitació, les rebutjades i en aquest cas, les causes del seu rebuig.
S'exclourà del PROCEDIMENT de licitació a aquells licitadors que incorporin en el Sobre B
documentació que hagi de ser objecte d'avaluació posterior (Sobre C).
De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes corresponents en què es
reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències.
11.3. Obertura i examen del sobre C
L'Obertura pública del Sobre C s'iniciarà, quan no hagi sobre B, amb un pronunciament exprés sobre la
qualificació de les proposicions efectuades per la Mesa, identificant les admeses a la licitació,
les
rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig.
En el cas que existeixin criteris objecte d'avaluació prèvia, es donarà a conèixer en AQUEST acte el resultat
de la mateixa.
Seguidament, la Mesa
les ofertes econòmiques.

de

contractació

procedirà

a l'Obertura dels sobre

C,

i

llegirà

La documentació continguda en aquest sobre serà avaluada d'acord amb els criteris expressats
en la clàusula 11.2 del Plec de clàusules tècniques.
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De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes corresponents en què es
reflectirà el resultat del procediment i les seves incidències.
12. PUBLICITAT DEL RESULTAT DELS ACTES DE LA TAULA DE CONTRACTACIÓ I NOTIFICACIÓ ALS
LICITADORS AFECTATS
El resultat dels actes de la Mesa de contractació de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es
publicarà en el perfil de contractant. S'exclourà la informació que no sigui susceptible de publicació de
conformitat amb la legislació vigent. Tot això, sense perjudici de la necessària comunicació o notificació,
segons procedeixi, als licitadors afectats.
L'acte d'exclusió d'un licitador es notificarà pel procediment electrònic que estableix l'article 41 de la
Liei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (en
endavant Llei i 39/2015).
L'acte d'exclusió podrà interposar recurs potestatiu mitjançant el recurs especial. Aquest recurs s'ha
d'interposar electrònicament en el registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal
Administratiu de Contractes Públics de Catalunya, en el termini de quinze dies hàbils a computar des del
dia següent a aquell en què es rebi la notificació, sense que tingui el mateix efectes suspensius automàtics.
13. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Els criteris d'adjudicació de les propostes són els que figuren en l'anunci de licitació i en el plec que de
clàusules tècniques , que són part inseparable d'Aquest Plec.
Aquests criteris podran concretar la fase de valoració de les proposicions en què operaran els mateixos i, si
escau, el llindar mínim de puntuació que en la seva aplicació pugui ser exigit al licitador per continuar en el
procés selectiu.
En el supòsit en què el procediment s'articuli en fases successives, els licitadors hauran de presentar
tants sobres com fases es prevegin i correspondrà a la Mesa de contractació aplicar els criteris d'adjudicació
a fi d'anar reduint progressivament el nombre de ofertes, elevant la corresponent proposta a l'Òrgan de
contractació.
Per a l'exercici de les seves funcions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri
precisos. Igualment, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que
les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques objecte dels plecs.
Les propostes que no compleixin les prescripcions tècniques exigides no seran objecte de valoració.
Quan els criteris subjectius superin el 50% del total de la ponderació, l'avaluació prèvia del SOBRE B es
realitzarà per òrgan, diferent de la Mesa, expressament indicat i publicat en el perfil del contractant, sent
vinculant aquesta avaluació per a la Mesa de contractació a l'efecte de formular la seva proposta
d'adjudicació. S'han de fer constar els criteris concrets que s'han de sotmetre a valoració pel comitè
d'experts o per l'organisme especialitzat, el termini en què aquests hauran d'efectuar la valoració, i els
límits màxim i mínim en què aquesta haurà de ser quantificada.
XX. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS

Si, 20% de la mitjana de les ofertes econòmiques, sense comptar la resta de criteris de valoració.
14. ACLARIMENT D’OFERTES
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La Mesa o l'òrgan de contractació podran sol·licitar al licitador aclariment sobre l'oferta presentada o
dirigir-se a ell si hagués de corregir manifestos errors materials en la redacció de la mateixa sempre que es
respecti el principi d'igualtat de tracte i sense que pugui, en cap cas, modificar els termes de l'oferta. De
totes les actuacions s'ha de deixar constància documental a l'expedient.
15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
L'Òrgan de contractació podrà establir, els paràmetres objectius, en virtut dels quals
proposició no pot ser complerta per ser considerada anormal o desproporcionada.

s'entendrà que la

En cada lot es determina com a criteri de l’existència de baixes presumptament anormals el 20% de la
mitjana de les ofertes
Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Mesa; abans
de dur a terme la valoració de totes les ofertes conforme als criteris d’avaluació automàtica, donarà
audiència al licitador afectat , i a la vista del resultat proposarà a l’Òrgan de contractació la seva acceptació
o no.
16. SUCCESSIÓ EN EL PROCEDIMENT
Si durant la tramitació del procediment i abans l’adjudicació es produeix l’extinció de la
personalitat jurídica de la empresa licitadora per fusió, escissió o per la transmissió del seu patrimoni
empresarial, li succeirà en la seva posició en el procediment la Societat absorbent, la resultant de la
fusió, la beneficiaria de la escissió o l’adquirent del patrimoni, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la solvència i classificació en les condicions
exigides en el present Plec per poder participar en el procediment d’adjudicació.

17. ADJUDICACIÓ
17.1. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació, amb l’ acta,
la corresponent proposta d’adjudicació, en la que figuraran ordenades les ofertes de forma
decreixent
incloent la puntuació atorgada a cada una de elles per aplicació dels criteris indicats en el plec tècnic i
identificant l’econòmicament més avantatjosa.
Quan

l’empat persisteix entre la puntuació global de dos o més licitadors, aquest es dirimirà:

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballador amb discapacitat superior al
que imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acreditin tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos, a temps complert, en la seva
plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/07, de 13 de desembre,
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix
aquesta norma.
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- En els contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició presentada
per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat tingui
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals
i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
- Les proposicions d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació
de contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi ha alternativa de comerç just.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.
- Les normes de l’art. 147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en que es produeixi l’empat.
17.2. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs pel licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament mes avantatjosa.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta formulada per la Mesa, classificarà per ordre decreixent
les proposicions presentades que no hagin estat considerades desproporcionades o
anormals, i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en el que hagi rebut el requeriment, o
20 dies si la proposta d’adjudicació recau sobre una UTE, presenta per a la seva valoració i qualificació
per la Mesa de Contractació, mitjançant originals o còpies compulsades:
1r.- Certificat actualitzat d’inscripció en el RELI o en el ROLECE.
2n.- Per empreses estrangeres de fora de la UE, solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional . Acreditació de la seva solvència econòmica, financera i tècnica pels mitjans que
s’especifiquin en l’anunci de licitació i en el present Plec.
En les Unions temporals d’empreses, a efectes de determinació de la seva solvència, s’acumularan les
característiques acreditades para cada un des integrants de la mateixa.
L’acreditació de la solvència mitjançant mitjans externs, exigirà demostrar que per l’execució
del contracte disposa efectivament d’aquests mitjans amb l’exhibició del corresponent documento de
compromís de disposició, a més de justificar la seva suficiència en el DEUC . L’òrgan de contractació podrà
prohibir que un mateix empresari pugi concórrer, para completar la solvència, de més d’un licitador.
El licitador executarà el contracte amb els mateixos mitjans que ha aportat per acreditar la seva solvència.
Només podrà substituir-los, por causes imprevisibles, per altres mitjans que acreditin solvència
equivalent i amb la corresponent autorització de l’Administració.
3r.- Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental, si així es preveu en
aquest plec , a més el licitador haurà d’aportar els certificat acreditatiu de la classificació.
4t.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries i amb Seguretat
Social. (si s’escau)
La presentació de la proposta pel licitador per concórrer en el present procediment de contractació
comporta l’autorització a l’òrgan de contractació per recavar els certificats a emetre pels òrgans de
l’Administració Tributaria de Catalunya, per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i por la Tresoreria
General de la Seguretat Social, referents al compliment de les seves obligacions tributaries i socials.

17

5è.- .- Quan s’exerceixin activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmica : Alta, referida a
l’exercici corrent, o últim rebut, o , en el seu cas, declaració responsable de estar exempt.
8º.- Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que, en el seu caso, s’haguessin
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
9º.- Constitució de la garantia definitiva que, en el seu cas, sigui procedent.
11º.- Documentació acreditativa de la subcontractació amb empreses especialitzades (Quan així es
determini en l’apartat Q del Quadre-Resum.)
12º.- Documentació relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar. Quan
així s’exigeixi en l’apartat Q del quadro-Resum, els licitadors hauran d’indicar la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant l’Import que representa en relació amb
el pressupost de
licitació, i el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes als que va i a encomanar la seva realització.
Clàusula de verificació de la documentació aportada
La Mesa de contractació verificarà que el proposat com adjudicatari acredita documentalment el
compliment dels requisits de participació exigits (sobre els quals s’hagi declarat responsablement el seu
compliment amb la presentació del DEUC).
De no presentar-se la documentació indicada i en termini, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, procedint-se, en aquest cas a recavar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en
que han quedat classificades les ofertes.
En el supòsit de que el licitador, per causes justificades sol·liciti una ampliació del termini, l’òrgan de
contractació podrà autoritzar-la en un termini que no excedeixi de cinc dies hàbils, si les circumstancies
ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercer. Tant la sol·licitud d’ampliació com la decisió sobre la
mateixa s’hauran de fer abans que finalitzi el termini inicial. L’acord d’ampliació haurà de ser notificat a
tots els licitadors.
17.3. Garantia definitiva
La garantia definitiva que figura en el apartat 0 del Quadre - resum podrà constituir-se en qualsevol de les
formes previstes en la normativa.
Si així es preveu en l’esmentat apartat del Quadre - resum podrà constituir-se mitjançant retenció en el
preu. En aquest supòsit la garantia definitiva serà repercutida al contractista, prèvia autorització expressa,
deduint-se el seu Import de la primera factura i successives fins arribar a la totalitat de la mateixa.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui, en el termini de
quinze (15) dies naturals des de l’execució, incurrent en cas contrari en causa de resolució.
Quan com a conseqüència d'una modificació del contracte experimenti variació el seu preu, haurà de
reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de quinze
(15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació.
17.4. Renúncia a la celebració del contracte i desistiment del procediment d'adjudicació per
l'Administració
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L'Òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment només els pot acordar l'Òrgan
de contractació abans de l'adjudicació, notificant-ho als licitadors i informant, també, a la Comissió
Europea.
Els actes pels quals es declari desert un contracte , es renunciï a la seva celebració o es desisteixi
del procediment de contractació iniciat, pel que fa actes que determinen la impossibilitat de continuar-ho,
seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir del següent a aquell en què es remeti la notificació. La presentació de l'escrit d'interposició s'ha de
fer en el registre electrònic de l'Òrgan de contractació o en el del Tribunal Administratiu de Contractes
Públics de Catalunya.
La interposició del recurs especial no tindrà efectes suspensius automàtics.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació
electrònica.
17.5. Adjudicació
L'Òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació a què es refereix la clàusula 17.2.
Aquesta adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors i , simultàniament, es publicarà en
el perfil de contractant.
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs
suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació.
És aplicable a la motivació de l'adjudicació l'excepció de confidencialitat.
En tot cas, en la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què cal procedir a la seva
formalització.
Contra l'acte d'adjudicació es podrà interposar potestativament en via administrativa i de forma
telemàtica, el recurs especial en el termini de 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació en el
registre de l'òrgan de contractació o en el del Tribunal Administratiu de Contractes.
La interposició del recurs especial produirà la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació.
18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s'haurà de formalitzar en document administratiu que s'ajusti amb exactitud a les condicions
de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
En cap cas es podran incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin
alteració dels termes de l'adjudicació.
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El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar-se l'execució
del mateix sense la seva prèvia formalització.
Prèviament a la signatura del contracte , el representant de l'adjudicatari haurà de presentar davant
l'Òrgan de contractació:
1.- Els documents que acrediten la seua identitat i representació.
2.- Si l'adjudicatari fos una Unió Temporal d'Empreses, escriptura pública de la seva constitució, CIF
assignat i nomenament de representant amb poder suficient.
3.- Si s'hagués presentat Certificat expedit pel RELI o el ROLECE, l'adjudicatari haurà de reiterar en
el contracte la vigència de les circumstàncies que van motivar la seva expedició.
18.1. Termini de formalització
La formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la
notificació de l'adjudicació als licitadors.
L'Òrgan de contractació requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en termini no superior a
cinc dies a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s'hagués interposat recurs que comporti la
suspensió de la formalització. De la mateixa manera ha de procedir quan l'òrgan competent per a la
resolució del recurs hagués aixecat la suspensió.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat,
l'Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l' Import de la garantia
provisional que, si escau hagués exigit, i podrà donar lloc a la declaració de prohibició de contractar
Si les causes de la no-formalització són imputables a l'Administració, s'ha d'indemnitzar el contractista dels
danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
18.2. Publicitat de la formalització
De la formalització del contracte es donarà publicitat al Perfil del Contractant.
19. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Els treballs s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules d’aquest Plec i en el Plec de Prescripcions
Tècniques aprovat per l'Administració.
L'incompliment dels compromisos d'adscripció de mitjans personals o materials a l'execució
del contracte podrà ser causa de resolució del mateix quan així es determini expressament
en
l'ANNEX III o dona lloc, si escau, a la imposició de les penalitats.
19.1. Condicions especials d'execució del contracte
Quan així es disposi al apartat K del Quadre - resum l'Òrgan de contractació podrà establir condicions
especials en relació amb l'execució del contracte, les quals es descriuran en l' ANNEX VI i l’incompliment
tindrà les conseqüències que en el mateix s'estableixin.
19.2. Termini
El termini general d'execució serà el que es fixa a l' apartat G del Quadre - resum, o el que resulti de
l'adjudicació del CONTRACTE d'acord amb l'oferta presentada per l'adjudicatari.
19.3. Programa de treball
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L'Administració estima convenient exigir un Programa de Treballs que serà presentat per l'empresari
per a la seva aprovació per l'Administració al mateix temps que s'aprovin els documents de la solució
escollida, de conformitat amb el que indica la clàusula 19.3 del Plec de clàusules tècniques , fixant-se els
terminis parcials corresponents.
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el Contractista queda obligat a
l'actualització i posada al dia d’aquest Programa, seguint les instruccions que, a aquests efectes, rebi.
19.4. Pla de Seguretat i Salut en el treball
Quan la naturalesa de l'objecte del contracte requereixi la intervenció de treballadors subjectes a un
especial risc per a la seguretat i la salut en la seva realització, i a sigui físic, psicofísic, químic o biològic i així
s'exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques, l'adjudicatari haurà de presentar un Pla de
Seguretat i Salut . En aquest pla es recolliran, entre altres, els següents aspectes:
•
•

Control d'accidents o malalties professionals.
Determinació de la persona encarregada de la vigilància i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

19.5. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte , són
obligacions específiques del Contractista les següents:
A) Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció de medi ambient
El personal que la empresa adjudicatària dependrà exclusivament d’aquest.
El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat
social, d’integració social de persones amb discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del
medi ambient que s’estableixen tant a la normativa vigent como en
els plecs que regeixen la present
contractació.
B) Subrogació en contractes de treball
En el cas que així s’indiqui en l’apartat Q del Quadre - resum l’adjudicatari haurà de subrogar-se com
empleador en els contractes de treball, les condicions dels quals es recullen en la documentació annexa al
plec tècnic.
C) Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació
Si així està previst en l’apartat R del Quadre - resum, el contractista podrà concertar la realització
parcial de la prestació.
El percentatge màxim que es pot subcontractar serà el fixat en l’apartat R, en cas de no fixar-se cap, el
mateix no podrà excedir del 50% de l’Import d’adjudicació.
L’òrgan de contractació si així s’indica en el mateix apartat R podrà imposar al contractista la
subcontractació de determinades partes de la contractació.
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

21

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a
l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que
autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
Les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC la intenció de subscriure subcontractes i, a més, han de
facilitar la informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador econòmic i els
seus representants) i en la part III (informació relativa als motius d’exclusió) del DEUC respecte de
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard,
quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant
que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en
l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en
funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: (...)
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal qui
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de conformitat
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement
que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal i dels subcontractes.
34.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les
causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
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L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen
els articles 216 i 217 de la LCSP.
D) Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicencies i autoritzacions
El contractista estarà obligat, excepte que l’òrgan de contractació decideixi gestionar-los por sí mateix i així
s’ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicencies i autoritzacions establertes en les
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l’inici i execució del servei,
sol·licitant de l’Administració els documents que para siguin necessaris.
E) Despeses exigibles al contractista
En tot cas, les despeses dels anuncis de licitació i adjudicació seran de compte del contractista, en el seu
cas, fins el límit màxim recollit en l’apartat N del Quadre – resum.
19.7. Valoració dels treballs
Per a la valoració s’aplicarà el sistema de preus fixats en l’apartat C del Quadre - resum, i fixats en el Plec
de Prescripcions Tècniques.
19.8. Abonaments al contractista
El pagament del servei s’efectuarà a la realització del mateix prèvia presentació de factura a través del
registre e-fact de l’Ajuntament o punt General d’Access.
Les factures hauran de contenir les dades que apareixen en l’apartat T del Quadre - resum:
− Identificació de l’Entitat Contractant.
− Identificació de l’òrgan de contractació i el seu corresponent codi DIR 3
− Identificació de l’òrgan amb competències en matèria de comptabilitat, amb el seu codi DIR 3.
− Identificació del destinatari de la prestació contractada o unitat tramitadora, amb identificació del codi DIR
3.
El contractista haurà presentar la factura, en el cas de serveis de tracte successiu, en els de 10 dies del mes
següents en el que s’ha realitzat la prestació.
L’Administració tindrà obligació d’abonar el preu dins els trenta dies següents a la data de conformitat dels
serveis prestat , i si se demorés, haurà d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini de trenta
dies, els interesses de demora i la indemnització pels costes de cobrament.
L’Administració haurà d’aprovar els documents que acreditin la conformitat dins els trenta dies següents a
la presentació de la factura.
20. OBLIGACIONS DE TRANSPARÈNCIA
El contractista haurà de subministrar a l’administració adjudicatària, previ requeriment i en un termini de
quinze dies, tota la informació necessària pel compliment por aquella de les obligacions de transparència.
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Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que el mateix hagués estat atès,
l’administració podrà acordar, previ apercebiment i audiència al contractista, la imposició de multes
coercitives por Import de 1.000 euros, reiterades por períodes de quinze dies fins el compliment, i fins
arribar la quantitat corresponent al 5 % de l’Import d’adjudicació.
21. TRIBUTS
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d’adjudicació, s’entendran compresos, a
tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els diversos conceptes, excepte l’Impost sobre el
Valor Afegit, que serà repercutit com a partida independent.
22. DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL O INDUSTRIAL
Si el contracte te per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes protegits per un dret
de propietat intel·lectual o industrial portarà aparellada la cessió d’aquest a l’Administració contractant.
23. REVISIÓ DE PREUS
Es procedirà a la revisió de preus si així s’indica en l’apartat L del Quadre – resum, que recollirà la fórmula
aplicable.
24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions en el
mateix per raons de interès públic, quan així se prevegi en l’ apartat S del Quadre – resum.
Les modificacions seran en tot cas obligatòries pel contractista i hauran de ser acordades por l’òrgan de
contractació, i formalitzar-se en document administratiu, previ reajustament de la garantia definitiva en el
seu cas.
24.1. Modificacions previstes.
El present contracte podrà modificar-se si així es preveu en l’apartat S del Quadre - resum en les
circumstancies, condicions i límits que allí s’estableixin, indicant-se expressament el percentatge del preu
d’adjudicació del contracte al que com a màxim pugui afectar.
En cas de preveure varies causes de modificació les circumstancies, condicions, límits i percentatge haurà
de quedar referit a cada una d’elles.
24.2 Modificacions no previstes.
Nomes podran introduir-se modificacions distintes de les previstes en el present Plec, per raons d’interès
públic quan es justifiqui suficientment la concurrència de algun supòsits taxat en la normativa, sempre que
no s’alterin les condicions essencials de la licitació i adjudicació. Només es podran introduir les variacions
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
25. SUCCESIÓ EN LA PERSONA DEL CONTRACTISTA
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes
continuarà el contracte vigent amb l’entitat resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions
dimanants del mateix.
Es obligació del contractista comunicar a l’Administració qualsevol canvi que afecti a la seva personalitat
jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previstos per l’abonament de les
factures
corresponents fins que se verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació.
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Si no es pogués fer la subrogació por no reunir la nova entitat les
condicions
de
solvència
necessàries, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes como un supòsit de resolució per
culpa del contractista.
26. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a)
L’òrgan de contractació autoritzi en el punt del quadre de característiques. Si transcorre
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de
la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b)
L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c)
L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
d)
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
27. PENALITATS
27.1 Penalitat per demora.

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’administració podrà optar, ateses les circumstàncies
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment l’execució de
les prestacions objecte del contracte.
Si el retard en el compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al contractista, i
aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista demani altre més curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
establertes es podrà acordar imposar una penalitat de 100 euros diaris, fins a un màxim del 20%
del preu del contracte, IVA exclòs.
La mateixa penalitat s’imposarà en els casos de:
- Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.
- Incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes
de treball.
- Incompliment de l’obligació de remetre relació detallada de subcontractistes o
subministradors i justificant de compliment dels pagaments.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran afectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a les empreses
contractistes o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es pugui deduir dels
pagaments esmentats.
27.2. Altres penalitats
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte , l’incompliment dels compromisos
d’adscripció de mitjans, o de les condicions especials d’execució del contracte , o l’incompliment d’algun
dels criteris que van servir de base per la valoració de les ofertes o de les normes de protecció de dades
també, donarà lloc a la imposició de penalitats .
28. SUSPENSIÓ DELS TREBALLS O DEL SERVEI

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
29. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311
de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització
de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.
30. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà el que estableix l' apartat I del Quadre - resum o, si escau, l'ofert per
l'adjudicatari.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats,
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
31. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
Transcorregut el termini de garantia indicat en l' apartat I del Quadre - resum, sense que l'Administració
ha i a formalitzat cap objecció, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat per raó de la
prestació efectuada, procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
32. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les següents:
-

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de
la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la sucessió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.
L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
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-

El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data
assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que
estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis
col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 313
de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
33. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ
El present Plec i la resta de documents ANNEXOS revestiran caràcter contractual. En cas de discordança
entre el present Plec i qualsevol de la resta de documents contractuals, prevaldrà aquest Plec.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i de les instruccions o de la normativa que resultin d'aplicació en l'execució
de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les .
L'Òrgan de contractació ostenta, la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que dicti l'Òrgan de contractació en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació,
modificació i resolució, seran immediatament executius. Els mateixos posaran fi a la via
administrativa i contra ells es podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes
davant el mateix òrgan, o recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos des del dia següent al de la notificació o publicació.
Sense perjudici de l'anterior, podran ser objecte de recurs, potestativament, mitjançant recurs especial,
aquelles decisions que s'adopten en la fase d'execució, relatives a la modificació, subcontractació o
resolució del CONTRACTE respecte de les que es qüestioni el compliment de les exigències que estableix la
Directiva 2014/24 / UE.
En els procediments iniciats a sol·licitud d'un interessat per als que no s'estableixi específicament una altra
cosa i que tinguin per objecte o es refereixin a la reclamació de quantitats, l'exercici de prerrogatives
administratives o qualsevol altra qüestió relativa de l'execució, consumació o extinció
d'un contracte administratiu, una vegada transcorregut el termini previst per a la seva resolució sense
haver-se notificat aquesta, l'interessat podrà considerar desestimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, sense perjudici de la subsistència de l'obligació de resoldre.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte.
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34. RÈGIM DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓ QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ
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 davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, 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.
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per interposarlo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de
conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja
esmentat.

EL TÈCNIC DE MEDI AMBIENT

EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT

Conforme,
La Secretària
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ANNEX I INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ
1. La presentació del DEUC pel licitador serveix com a prova preliminar del compliment dels requisits
previs especificats en el present plec per participar en aquest procediment de
licitació.
El DEUC consisteix en una declaració responsable de la situació financera, les capacitats i la idoneïtat de les
empreses per participar en un PROCEDIMENT de contractació pública, de conformitat amb l'article 59
Directiva 2014/14, ( ANNEX 1.5) i el Reglament d'Execució de la Comissió (UE) 2016/7 de 5 de gener de
2016 que estableix el formulari normalitzat del mateix i les instruccions per emplenar.
L'òrgan de contractació podrà fer ús de les seves facultats de comprovació de les declaracions responsables
prèviament presentades en el Sobre A requerint a l'efecte la presentació dels corresponents justificants
documentals, en els termes de l'article 69 de la Li i 39/2015.
En qualsevol cas la presentació del DEUC pel licitador comporta el compromís que, en cas que la proposta
d'adjudicació del contracte recaigui al seu favor, s'aportaran els documents justificatius a què substitució i i
de conformitat amb el que preveu la clàusula 2.3.2.
2. Instruccions.
Els requisits que en el document es declaren s'han de complir , en tot cas, el darrer dia de termini de
licitació , llevat de les prohibicions de contractar que han de continuar almenys fins a la formalització
del CONTRACTE , podent l'Administració efectuar verificacions en qualsevol moment del PROCEDIMENT .
La declaració ha d'estar signada per qui tingui poder suficient per a això.
En cas que la adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de
presentar-se un DEUC pel licitador i per cada un dels mitjans adscrits a l'execució del CONTRACTE .
Si diverses empreses concorren constitueix una unió temporal , cadascuna de les que la componen haurà
d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna d'elles un formulari
normalitzat de l'DEUC.
A més del formulari o formularis normalitzats del DEUC i del compromís de constitució de la UTE, si és el
cas, en el sobre núm UN s'ha d'incloure la declaració dels licitadors de la seva pertinença o no a un grup
empresarial, d'acord amb el model de l' ANNEX II .
Les empreses han de figurar inscrites en el RELI o el ROLECE I no estan obligades a facilitar aquelles dades
que i a figurin inscrits de manera actualitzada, sempre i quan s'indiqui aquesta circumstància en el
formulari normalitzat de l'DEUC. En tot cas, és el licitador qui ha d'assegurar-quines dades figuren
efectivament inscrits i actualitzats i quins no. Quan alguna de les dades o informacions requerides no
consti en els registres de Licitadors citats o no figuri actualitzat en els mateixos, haurà d'aportar mitjançant
la complementació del formulari.
Sobre la utilització
següents documents :

del

formulari

normalitzat

DEUC

els

licitadors podran

consultar els
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Reglament (UE) núm 2016/7 disponible a la pàgina web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat de 6 abril de 2016,
disponible a: http: www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DG% 20
PATRIMONI / Junta% 20Consultiva / informes / Informes% 202.016 / valoració% 20de% 20La% 20JCCA%
20sobre% 20EL% 20aprobada% 20EL% 206% 20abril% 20de% 202.016% 20 mar. pdf
Hauran d'emplenar necessàriament
troben marcats en AQUEST ANNEX .

els

apartats (de

l'Índex i Estructura del

DEUC)

que

es

ÍNDEX I ESTRUCTURA
PART I: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I EL PODER ADJUDICADOR
(Identificació del CONTRACTE i l'entitat contractant; aquestes dades han de ser facilitades o llocs pel
poder adjudicador)
PART II: INFORMACIÓ SOBRE L'OPERADOR ECONÒMIC
Secció A: INFORMACIÓ SOBRE L'OPERADOR ECONÒMIC
identificació
Com núm d'IVA s'haurà d'indicar el NIF o CIF (ciutadans o empreses espanyoles), el NIE (ciutadans
estrangers residents a Espanya), i el VIES o DUNS (empreses estrangeres).
informació general
Forma de participació
Secció B: INFORMACIÓ SOBRE ELS RERESENTANTES L'OPERADOR ECONÒMIC
Representació, si és el cas (dades del representant)
Secció C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D'ALTRES ENTITATS
Recurs (Sí o No)
Secció D: INFORMACIÓ RELATIVA Als SUBCONTRACTISTES
Subcontractació (Sí o No i , en cas afirmatiu, indicació del que s subcontractistes coneguts)
PART III: MOTIUS D'EXCLUSIÓ (en el servei electrònic DEUC els camps dels apartats A, B i C d'aquesta part
venen per defecte amb el valor 'No' i tenen la utilitat que l'operador pugui comprovar que no es troba en
causa de prohibició de contractar o que, en cas de trobar-se en alguna, pot justificar l'excepció)
Secció A: MOTIUS REFERITS CONDEMNES PENALS. Motius referits a condemnes penals establerts en
l'art. 57, apartat 1, de la Directiva
Secció B: MOTIUS REFERITS Al PAGAMENT D'IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A la SEG. SOCIAL. Pagament
d'impostos o de cotitzacions a la Seguretat Social (declara compliment d'obligacions)
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Secció C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES D'INTERESSOS O LA FALTA
PROFESSIONAL. Informació relativa a tota possible insolvència, conflicte d'interessos o falta professional
Secció D: ALTRES MOTIUS D'EXCLUSIÓ QUE ESTIGUIN PREVISTOS A LA LEGISLACIÓ NACIONAL.
Motius d'exclusió purament nacionals (si els ha i , declaració al respecte)
PART IV: CRITERIS DE SELECCIÓ
OPCIÓ 1: INDICACIÓ GLOBAL DE COMPLIMENT DE TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ
OPCIÓ 2: El poder adjudicador exigeix la declaració de compliment dels criteris específicament (emplenar
totes les seccions)
Secció A: IDONEÏTAT: (informació referida a la inscripció en el Registre Mercantil o oficial o disponibilitat
d'autoritzacions habilitants).
Secció B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (dades a facilitar segons les indicacions del plec, anunci o
invitació).
Secció C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL (dades a facilitar segons les indicacions del plec, anunci o
invitació).
Secció D: SISTEMES D' ASSEGURAMENT DE I QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL.
PART V: REDUCCIÓ DEL NOMBRE DE CANDIDATS QUALIFICATS.
PART VI: DECLARACIONS FINALS (declaració responsable de veracitat i disponibilitat de documents
acreditatius de la informació facilitada, i consentiment d'accés a la mateixa pel poder adjudicador)
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ANNEX II MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL

En / Na amb DNI núm ......................................................
En nom propi
En representació de l'empresa ............................................................................................................
en qualitat de .................. ............................................................................................................... ...
(Marqueu el que procedeixi)
a
fi
de
participar
en
la
licitació
del CONTRACTE denominat
......................................................................... convocat
per
.............................................................................................................................. .... declara sota
seva responsabilitat:
Que l'empresa (indiqueu el que procedeixi):

No pertany a cap grup d'empreses.
Pertany al grup d'empreses denominat: ............................................................ ........................ .. ...
del qual s'adjunta llistat d'empreses vinculades de conformitat amb el article 42 del Codi de Comerç.

En ............. ............, a ...... .. de ........................ .. de ............
(SEGELL DE L'EMPRESA I SIGNATURA AUTORITZADA)

SIGNAT: ....................................... ..
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ANNEX III.- OBLIGACIONS ESENCIALS DEL CONTRACTE

Es consideren obligacions essencials del contracte :
Compromís d’adscripció de mitjans
Criteris d’adjudicació de les ofertes
Compliment del règim de pagament als subcontratistes (si s’escau)
Compromís de subrogació de personal
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ANNEX IV.- MODEL D'OFERTA ECONÒMICA (PER CADA LOT)
Dº / Dª amb DNI núm. amb domicili a
1
en nom
amb CIF núm. i amb domicili fiscal
a
assabentat de l'anunci publicat al Butlletí / Diari del dia
i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del CONTRACTE de

es compromet,
A prendre al seu càrrec l'execució del mateix, amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions,
per la quantitat de:
Import base anual:
Import IVA:
Import total anual:

, D de

Signat .:

35

ANNEX V .- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’execució del contractes se subjectarà a les següents condicions:
- L’Ajuntament arbitrarà en els conflictes laborals entre l’empresa i els treballadors destinats a
l’execució del contracte.

L’incompliment d’aquestes condicions té consideració d’Infracció greu.
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ANNEX VI.- DESGLOSSAMENT COSTOS
Costos de personal
LOT 1
Lot reservat segons Disposició Quarta de la LCSP 9/2017, de 8 de Novembre, a Centres
Especials de Treball, en endavant CET’s, amb plantilla formada per persones amb discapacitat
amb especials dificultats d’inserció, entenent com a especial dificultat persones amb
discapacitat intel·lectual, trastorn mental o paràlisis cerebral amb un reconeixement de grau
igual o superior al 33% i/o les persones amb discapacitat física o sensorial amb reconeixement
de grau igual o superior al 65%.
Al lot 1 li correspon totes les tasques necessàries per la correcta neteja, conservació i
manteniment de les zones verdes del municipi d’Arenys de Munt excepte aquelles que es trobin
a la Riera (Eixample, Francesc Macià, Sant Martí i Riera i Penya).
Per als centres Especials de Treball s’ha de tenir present les taules salarials 2017 pel grup 1:
Centres especials de treball-USAP (annex 3) del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de
tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (Resolució TSF/2364/2016).
Grup 1: Centres especials de treball USAP
Sou base Salari brut
Mestre taller

Quota S/S

TOTAL

1.487,29

20.822,06

7.620,87 28.442,93

900,00

12.600,00

0,00 12.600,00

Peó*

* SMI Vigent i s/s subvencionada
•

Càlcul d’hores anuals que es treballen d’acord amb el Conveni

Per efectuar el càlcul es té en compte els diferents paràmetres del Conveni laboral i els
percentatges estimats de llicències retribuïdes:
Conceptes
Total dies any

Dies de servei
365

Vacances (s/dges ni dss)

28

descansos setmanals (dges)

52

Descansos setmanals (dss)

52

Festius reglats

12

Festius locals

2

Dies personals

6

TOTAL laborables
8 h/dia

213
1.704

Així doncs, el cost/hora per categoria professional és el següent:
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Sou base
Mestre taller

Salari brut

Quota S/S

TOTAL

€/hora

1.487,29

20.822,06

7.620,87

28.442,93

16,69

900,00

12.600,00

0,00

12.600,00

7,39

Peó*

Apliquem el mateix percentatge d’increment (1,26%) que aplica el Conveni en els anys
anteriors per tal de calcular els sous del mestre jardiner per cada any de contracte (pròrrogues
incloses) i realitzem la mitjana.
Mestre jardiner
Cost empresa Cost /hora
2020

28.442,93

16,69

2021

28.801,31

16,90

2022

29.164,21

17,12

2023

29.531,68

17,33

Mitjana

28.985,04

17,01

Lot 2 i 3
Al lot 2 li correspon els Treballs d’esporga de l’arbrat municipal i al lot 3 el manteniment i neteja
de les zones verdes, escocells i jardineres de la Riera.
D’acord amb el Conveni estatal del sector de la jardineria 2017-2020 (Resolución de 25 de
enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por el que se registra y publica el Covenio
colectivo del sector de la jardineria) el sou base dels diferents professionals del sector de la
jardineria és el següent:

Categoria laboral

2018

2019

2020

Sou base

Sou base

Sou base

Encarregat

1.216,49

1.240,82

1.265,64

Mestre jardiner

1.216,49

1.240,82

1.265,64

Oficial jardiner

1.159,79

1.182,99

1.206,65

Jardiner

1.097,86

1.119,82

1.142,22

Netejador

1.049,61

1.070,60

1.092,01

Auxiliar jardiner

1.049,59

1.070,58

1.091,99

Peó

987,66

1.007,41

1.027,56

Aprenent jardiner

787,40

803,15

819,21

Els càlculs següents s’han efectuat respecte les tarifes de preus de l’any 2020 i s’ha efectuat
una previsió d’increment anual del sou del personal del 2% (increment que havia previst el
Conveni pels anys anteriors) i s’ha fet la mitjana.
Mestre jardiner
Unit
Sou base (12 mesos)
Plus transport (11 mesos)

Total any

Oficial jardiner
Unit

Total any

peó
Unit

Total any

1.265,64

15.187,68

1.206,65

14.479,80

1.027,56

12.330,72

115,69

1.272,59

115,69

1.272,59

115,69

1.272,59
38

Plus conservació i manteniment
(12 mesos)

34,71

416,52

34,71

416,52

34,71

416,52

Paga estiu

1.265,64

1.265,64

1.206,65

1.206,65

1.027,56

1.027,56

Paga Nadal

1.265,64

1.265,64

1.206,65

1.206,65

1.027,56

1.027,56

Paga verda

1.265,64

1.265,64

1.206,65

1.206,65

1.027,56

1.027,56

TOTAl retribució

20.673,71

Total S.S.

36,60%

TOTAL

19.788,86

7.566,58 33,50%
28.240,29

17.102,51

6.629,27 33,50%
26.418,13

5.729,34
22.831,85

Increment 2n any (2%)

564,81

28.805,09

528,36

26.946,49

456,64

23.288,49

Increment 3r any (2%)

576,10

29.381,20

538,93

27.485,42

465,77

23.754,26

Increment 4t any (2%)

587,62

29.968,82

549,71

28.035,13

475,09

24.229,34

TOTAL ANY (mitjana)

•

29.098,85

27.221,29

23.525,98

Càlcul d’hores anuals que es treballen d’acord amb el Conveni

D’acord amb el Conveni les hores que s’ha de treballar a l’any són 1700.
Així doncs, el cost/hora per categoria professional és el següent:

Sou base

Salari brut

Aportació S/S.
Quota empresa

Cost empresa

hora

Mestre jardiner

1.265,64

20.673,71

7.566,58

29.098,85

17,12

Oficial jardiner

1.206,65

19.788,86

6.629,27

27.221,29

16,01

Peó

1.027,56

17.102,51

5.729,34

23.525,98

13,84

1.2

Altres costos

Segons el lot, s’han considerat les despeses directes que es detallen a continuació:
• Vestuari i equipament personal:
S’ha diferenciat entre:
❖ Vestuari d’estiu
❖ Vestuari d’hivern
❖ Eines personals
❖ Equips de protecció individual (EPI)
•

Fitosanitaris i herbicides biològics

S’ha valorat:
❖ Tractaments plaguicides i herbicides
❖ Abonament líquid
•
Es
❖
❖
❖

Abonat/llavor

consideren les despeses associades a:
Barreja de gespa rústica
Abonament orgànic
Abonament mineral de gespes
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❖ Abonament mineral arbustives

❖
❖
❖
❖

• Terres, àrids, sauló
Recebo
Sauló
Substrat
Escorça

• Manteniment reg
❖ Material divers
• Reposició planta i arbrat
❖ Planta, arbust i arbrat
Al Plec tècnic de la present licitació s’adjunta una relació del cost unitari de les diferents
espècies vegetals..
• Vehicles
❖ Cost d’utilització
❖ Despeses de manteniment
• Maquinària
❖ Cost d’utilització
❖ Despeses de manteniment
Respecte als costos de maquinària i vehicles, no es preveuen inversions en adquisició de
maquinària, vehicles i utillatge, sinó que aquests seran aportats pel contractista i es preveu
abonar una quantitat en concepte d’utilització dels mateixos
• Tractament del residu
❖ Tractament restes vegetals
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PRESSUPOST TOTAL:
LOT 1:
Per a l’execució de les tasques del Lot 1, s’estima necessària la dotació de personal següent:
Personal

Dedicació

Hores/any

Mestre jardiner

llocs de treball
1

100%

1.700

Import (€/any)
28.917,00

Mestre jardiner

1

50%

850

14.458,50

Peó

2

100%

1.700

25.140,85

Peó

2

50%

850

12.570,42

TOTAL

81.086,76

Si considerem el conjunt de les despeses directes tenim:
Despeses

LOT 1

Personal

81.086,76

Vehicles

6.000,00

Maquinària

3.000,00

Reposició reg

2.300,00

Reposició vegetal

5.000,00

Terres, àrids, sauló

3.500,00

Fitosanitaris/herbicides

1.000,00

Adob/llavors
Vestuari i equipament personal
Total despeses directes

437,50
2.250,00
104.574,26

Si hi afegim les despeses indirectes, obtenim el preu total del Lot 1:
Despeses generals (6%)

6.274,46

Benefici industrial (8%)

8.365,94

Total despeses indirectes
TOTAL DE COSTOS

14.640,40
119.214,66

IVA (21%)

10.014,03

IVA (10%)

7.152,88

TOTAL

136.381,57

D’acord amb l’article 91.uno de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit hi ha una sèrie de productes i serveis que tenen l’IVA reduït. Entre aquests es
troben:
Els serveis de neteja de les vies publiques i els Serveis de recollida de residus
S’ha estimat que el 60 % de les tasques que cal desenvolupar són feines relacionades amb la
neteja dels espais verds pel que els hi és d’aplicació un IVA del 10%. El 40% restant de les
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hores que cal destinar per complir amb les exigències del Plec són tasques de manteniment i
jardineria, a les quals els hi correspon un IVA del 21%.
LOT 2:
Per a l’execució de les tasques del Lot 2, s’estima necessària la dotació de personal següent:
Mestre jardiner: una dedicació anual de 750 hores durant tot l’any
Peó: es requeriran 2 peons amb una dedicació anual de 750 hores cada un.
Així obtenim el cost de personal següent:
Personal

llocs de treball

Dedicació (hores)

Import (€/any)

Mestre jardiner

1

640

10.954,86

Peó jardiner

2

640

17.713,68

Subtotal

28.668,54

Plus treball perillós

1

80 dies

1.065,60

TOTAL

29.734,14

D’acord amb el Conveni estatal del sector, el plus de treballs tòxics, penosos o perillosos s’ha
de considerar ja que el mestre jardiner realitza les tasques de poda elevat sobre el nivell del
terra. Estimem que aquesta actuació es dona durant tota la jornada laboral.
Al considerar el conjunt de les despeses directes anuals mitjanes, obtenim:
Despeses

LOT 2

Personal

29.734,14

Vehicles

4.800,00

Maquinària

3.300,00

Gestió del residu

1.500,00

Vestuari i equipament personal

1.750,00
41.084,14

Al sumar les despeses indirectes anuals mitjanes obtenim el total del pressupost mitjà anual
del Lot 2:
Despeses generals (6%)

2.465,05

Benefici industrial (8%)

3.286,73

Total despeses indirectes

5.751,78

TOTAL DE COSTOS
IVA (21%)
IVA (10%)
TOTAL

46.835,92
2.950,66
3.278,51
53.065,09

D’acord amb l’article 91.uno de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit hi ha una sèrie de productes i serveis que tenen l’IVA reduït. Entre aquests es troben:
Els serveis de neteja de les vies publiques i els Serveis de recollida de residus
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S’ha estimat que el 70 % de les tasques que cal desenvolupar són feines relacionades amb la
retirada de les restes vegetals pel que els hi és d’aplicació un IVA del 10%. El 30% restant de
les hores que cal destinar per complir amb les exigències del Plec són les tasques pròpies de
la poda, a les quals els hi correspon un IVA del 21%.
Segons l’anualitat tenim repartits aquests costos al lot 2 de la següent manera:
Any

2021
Despeses

Cost (Euros)

Personal

30.379,93

Vehicles

4.904,25

Maquinària

3.371,67

Gestió del residu

1.532,58

Vestuari i equipament personal

1.788,00

Total despeses directes

41.976,43

Despeses generals

2.518,59

Benefici industrial

3.358,11

Total despeses indirectes

5.876,70

TOTAL DE COSTOS

47.853,130

IVA (21%)

3.014,75

IVA (10%)

3.349,72

TOTAL

54.217,60

Any

2022
Despeses

Cost (Euros)

Personal

31.556,85

Vehicles

5.094,24

Maquinària

3.502,29

Gestió del residu

1.591,95

Vestuari i equipament personal

1857,26

Total despeses directes

43.602,60

Despeses generals

2.616,16

Benefici industrial

3.488,21

Total despeses indirectes

6.104,36

TOTAL DE COSTOS

49.706,961

IVA (21%)

3.131,54

IVA (10%)

3.479,49

TOTAL

56.317,99
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Any

2023
Despeses

Cost (Euros)

Personal

30.379,93

Vehicles

4.904,25

Maquinària

3.371,67

Gestió del residu

1.532,58

Vestuari i equipament personal

1.788,00

Total despeses directes
Despeses generals

41.976,43
2.518,59

Benefici industrial

3.358,11

Total despeses indirectes

5.876,70

TOTAL DE COSTOS

47.853,130

IVA (21%)

3.014,75

IVA (10%)

3.349,72

TOTAL

54.217,60

Any

2024
Despeses

Cost (Euros)

Personal

26.619,85

Vehicles

4.297,26

Maquinària

2.954,36

Gestió del residu

1.342,89

Vestuari i equipament personal

1.566,71

Total despeses directes

36.781,07

Despeses generals

2.206,86

Benefici industrial

2.942,49

Total despeses indirectes

5.149,35

TOTAL DE COSTOS

41.930,420

IVA (21%)

2.641,62

IVA (10%)

2.935,13

TOTAL

47.507,17
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LOT 3:
Per a l’execució de les tasques del Lot 3, s’estima necessària la dotació de personal següent:
Mestre jardiner: una dedicació mensual de 3 hores al mes durant tot l’any
Oficial jardiner: durant 7 mesos (de març a setembre) s’estima necessària una dedicació
de 8 hores setmanals, mentre que els altres 5 mesos (gener, febrer, octubre, novembre
i desembre) es requereix una dedicació de 8 hores cada dues setmanes.
Peó: degut a les tasques de neteja es requerirà una atenció de 16 hores a la setmana
durant tot l’any.
Així obtenim el cost de personal següent:
Categoria

h/any

cost any

Mestre jardiner

36

616,21

Oficial jardiner

304

4.867,81

Peó

832

11.513,89

Plus tòxic

10%

55,02

TOTAL

16.997,91

D’acord amb el Conveni estatal del sector, el plus de treballs tòxics, penosos o perillosos s’ha
de considerar ja que l’oficial jardiner ha de fer ús de productes fitosanitaris i similars. Estimem
que aquesta actuació es dona, com a màxim, en el 10% del temps de la seva jornada laboral i
mai en períodes continuats superiors a l’hora de temps.
Sumant el conjunt de les despeses directes,
Despeses

LOT 3

Personal

16.997,91

Vehicles

2.975,00

Maquinària

850,00

Reposició reg

1.500,00

Reposició vegetal

4.000,00

Terres, escorça

750,00

Fitosanitaris/herbicides

380,50

Adob/llavors
Subtotal 1

20,50
27.473,91

Al sumar les despeses indirectes obtenim el total del pressupost del Lot 3:
Despeses generals (5%)

1.373,70

Benefici industrial (8%)

2.197,91

Total despeses indirectes

3.571,61

TOTAL DE COSTOS

31.045,52

IVA (21%)

2.607,82

IVA (10%)

1.862,73
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TOTAL

35.516,08

D’acord amb l’article 91.uno de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit hi ha una serie de productes i serveis que tenen l’IVA reduït. Entre aquests es
troben:
Els serveis de neteja de les vies publiques
Serveis de recollida de residus
S’ha estimat que el 60 % de les tasques que cal desenvolupar són feines relacionades amb la
neteja dels espais verds pel que els hi és d’aplicació un IVA del 10%. El 40% restant de les
hores que cal destinar per complir amb les exigències del Plec són tasques de manteniment i
jardineria, a les quals els hi correspon un IVA del 21%.
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