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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE
“Servei de manteniment de l’arbrat en via pública de Cardedeu” per
procediment obert harmonitzat.
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de conservació i manteniment de l’arbrat
públic de Cardedeu. El contracte inclou tots els aspectes que s’hi relacionen,
com ara, el manteniment i desherbat dels escocells, la poda i l’esporga,
programa de reposició, regs i sistemes de regs programats, tales i rebaixos
de soca, manteniment de l’inventari en format Qgis.
L’àmbit territorial de l’objecte el contracte és tot el terme municipal de
Cardedeu.
L’arbrat objecte del contracte és el següent:
1.1.1. Arbrat viari: És el conjunt dels arbres de la via pública,
principalment en carrers, avingudes i passeigs que no es troben en jardins,
parcs, equipaments, places i altres espais enjardinats.
Dins de l’arbrat viari, hi ha algunes Alineacions d’arbrat d’interès:
Alineacions d’arbres de la via pública que han estat incloses al Pla Especial i
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).
Les alineacions dins d’aquesta categoria, tenen unes especificitats amb el
seu manteniment.
També s’hauran de tenir en compte Arbres i arbredes d’interès local
(AIL): Arbres o conjunts d’arbres que han estat declarats d’interès per al
municipi per algun motiu: ja sigui lligats a aspectes arquitectònics i
urbanístics, a aspectes culturals o històrics, o bé a causa de la seves
característiques físiques i/o ecològiques. Gaudeixen de la protecció de la
legislació catalana al respecte. Les actuacions de manteniment i gestió han
de ser respectuoses amb les seves singularitats.
1.1.2. Arbres dels equipaments: Arbres
equipaments escolars de titularitat municipal.
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1.1.3. Arbrat en espais classificats com semi-forestals, prat, ribera,
mitjana, periurbans i altres: Arbrat inclòs en tots aquells espais que no
estarien classificats com a parcs. Depenent de la zona tenen un límit de
freqüentació major o menor.
El criteri de manteniment és deixar-lo en port lliure però sempre mirant la
qualitat de l’arbrat i que aquets no pugui presentar algun risc.
Alguns dels arbres que hi ha en aquest espais són de molt gran port i,
sovint, l’única manera de realitzar-los treballs d’esporga és mitjançant la
tècnica de poda en trepa.
Així mateix, en aquests espais més naturalitzats, sempre i quan no suposi
un perill per als ciutadans, es valorarà la possibilitat de deixar restes de
tronc per a què serveixin de reservoris de fauna.
Codi CPV:. 77341000-2 “Poda de árboles”, 77310000-6 “Servicios de
plantación y mantenimiento zonas verdes”, 77211500-7 “Servicio
mantenimiento de árboles”.
L’ajuntament no disposa de mitjans tècnic i ni personals adients per portar
a terme el contracte.
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
Nº CPV

Descripció

1

Esporga

77341000-2
Poda de árboles

2

77310000-6
Servicios de plantación y
mantenimiento zonas verdes

3

77211500-7
Servicio mantenimiento de
árboles

Subministrament, plantació, rebaix de
soques i reg d’arbrat

Manteniment d’escocells, aspratges,
aportació de terra vegetal, tala, i
manteniment de l’inventari d’arbrat
viari i manteniment obra hidràulica

La divisió en lots no s’ha fet atenent a criteris territorials (per zones del
municipi) si no funcionals per raons d’una major eficiència
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CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
El procediment de licitació és l’harmonitzat atès que el V.E.C és
superior als 214.000 €, de conformitat amb l’article 20 de la Llei 9/2017 de
8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i l’objecte del contracte no
són serveis socials o altres serveis enumerats a l’annex IV de l’esmentada
norma.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de
criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de
conformitat amb el que s'estableix en la clàusula dotzena.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la
informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la
utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el
Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que
es regulen a la pàgina web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació
i valor estimat del contracte
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 230.332,14 € +
44.400,7 € (IVA al 21.%) +1890,02. € (IVA al 10.%)= 276.622,84 € (IVA
inclòs).
Valor estimat del contracte (segons art. 101 LCSP): (IVA exclòs) durada
inicial dels dos primer anys de contracte 230.332,12 € + 115.166,06 €
(IVA exclòs) corresponent a una possible pròrroga d’UN (1) ANY =
345.498,18€ (IVA exclòs).
Per tant:
LOT 1
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP)=112.144,41 € (exclòs
IVA)+ 23.550,33 € (IVA al 21%)= 135.694,74 € (IVA inclòs).
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LOT 2
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 51873,52 € + 8814,41
€ (7968,13 € IVA al 21%)+ (846,28 € al 10% IVA) = 60.730,70 € (IVA
inclòs).
LOT 3
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): (segons art. 100
LCSP):66.278,84 € (exclòs IVA)+ 13.918,56 € (IVA al 21%) = 80.197,40
€ (IVA inclòs).
Els tres imports inclouen els dos primers anys de contracte.
El pressupost de la licitació s’ha elaborat a partir dels preus unitaris que
s’annexen a l’expedient sota el títol de Justificació de preus.
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit.
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
Finançament amb càrrec a les aplicacions 15 171002100 i 33 15320 62300,
amb una proporcionalitat per als exercicis pressupostaris del 2021, 2022 i
2023 en cas d’una possible pròrroga, fraccionada de la següent manera:

LOT 2plantació

LOT 1. Poda i esporga

Partida pressupostària
preventiu
2021

preventiu
2022

2023

partida 15 17100 2100

correctiu
preventiu

2022

partida 15 17100 2100

correctiu
preventiu

2021

partida 15 17100 2100

correctiu
preventiu

2023

partida 15 17100 2100

correctiu

39573,05

8310,34 47883,39

16499,16

3464,82 19963,98

39573,05

8310,34 47883,39

16499,16

3464,82 19963,98

39573,05

8310,34 47883,39

16499,16

3464,82 19963,98

8352,15

1753,95 10106,10

4705,05

988,06

5693,11

5774,89

747,27

6522,16

7122,35

921,63

8043,98

preventiu

8352,15

partida 33 1532062300

partida 15 17100 2100

4705,05

988,06

5693,11

preventiu

5774,89

747,27

6522,16

921,63

8043,98

partida 33 1532062300

correctiu

7122,35

preventiu

8352,15

partida 15 17100 2100

correctiu

4705,05
partida 33 1532062300

preventiu

5774,89
7122,35

partida 15 17100 2100

correctiu

25854,88
7284,54

988,06

747,27
921,63

67847,37

67847,37
15799,21
14566,15
15799,21
14566,15

5693,11

15799,21

6522,16
8043,98

14566,15

5429,52 31284,40
1529,75
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1753,95 10106,10

correctiu

correctiu
LOT 3
mant
arbrat

IVA

Despesa
anual
IVA
inclòs

correctiu

preventiu

2021

Despesa
anual
abans IVA

8814,29

40098,70
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preventiu
genèric

2022

partida 15 17100 2100

25854,88

correctiu

7284,54

preventiu
2023

partida 15 17100 2100

25854,88

correctiu

7284,54

5429,52 31284,40
1529,75

5429,52 31284,40
1529,75

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

40098,70

8814,29

40098,70

8814,29

138311,42

Que, quedarien resumits en:
Lot 1

Lot 2

Lot 3

total lots

Any 2021

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

Any 2022

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

Any 2023

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

276.622,84 €

Per tant:
Aquest contracte es tramita de manera anticipada de conformitat amb la
Disposició Addicional tercera de la LCSP que per a les entitats locals preveu
que es podran tramitar de manera anticipada els contractes l’execució dels
quals hagi de començar en l’exercici següent
Aquestes previsions resten condicionades a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s.
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus.
No és possible la revisió de preus.
CLÀUSULA SETENA. Durada del contracte
La durada inicial del contracte serà de DOS (2) anys a comptar de
l'endemà de la formalització del contracte o des de la data fixada en
l’esmentada formalització més una possible pròrroga d’UN (1) any.
Si al venciment del contracte no s’ha formalitzat un nou contracte
que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista
com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles
per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi
hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot prorrogar
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el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot
cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de
condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte
s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data
de finalització del contracte originari
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin
incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional. Sens perjudici d’allò que es
dirà en relació al sobre 1 i a requeriment de la mesa de contractació o del
responsable del contracte:
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura
o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de
persona jurídica de què es tracti.
a´. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant
fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat
d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre
l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la seva inscripció en el registre
procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió
Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina
Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència
d'alguna de les prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant
testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos.
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Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat
competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada
davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
3.1. Solvència tècnica
PER TOTS ELS LOTS:
a) Indicació del personals tècnic o les unitats tècniques, integrades o no
a l’empresa, de que es disposa per a l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de qualitat.
Mínim: tècnic amb la titulació d’Enginyer Agroambiental i del Paisatge o
d’Enginyer tècnic especialitzat en hortofructicultura i jardineria o similar.
El personal directe mínim previst, sense tenir en compte el necessari per
recollida de restes vegetals, per a cada moment de la contracta és:
ESPECÍFICAMENT PEL LOT 1:


La campanya d’esporga hivernal: 2 equips que estaran formats, cada
1, per 2 podadors especialitzats (arboricultors) i 2 operaris necessaris
per la recollida de les restes vegetals, neteja, control viari,



Poda en verd: 1 equip amb 2 operaris especialitzats (arboricultors)
més 2 operaris.

ESPECÍFICAMENT PEL LOT 2:


Extracció de soques: 1 tractorista i 1 operari.



Plantació: 1 encarregat (arboricultor) que coordinarà 2 equips de
plantació, formats per 2 operaris per equip.



Reg i altres. 1 conductor més 1 operari

ESPECÍFICAMENT PEL LOT 3:


Reparacions de reg: oficial amb coneixements en instal·lacions de
reg.
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Aquesta configuració de la solvència es fa a l’empara de l’article 90.1.
Apartats b) i d). La presentació de les ofertes comporta la disponibilitat
d’aquest tipus de personal per portar a terme l’execució del contracte i la
s’acreditarà per a tots el lots, en cas de ser adjudicatària, amb els
documents de contractació i titulacions d’aquest personal tècnic, també amb
les nòmines corresponents que provaran la continuació durant l’execució del
contracte del mateix personal o de personal que tingui com a mínim els
mateixos requisits en cas que s’hagi de produir la seva substitució.
3.2. Solvència econòmica
PER TOTS ELS LOTS:
a) Les licitadores hauran de tenir un volum anual de negocis en l’àmbit
al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa i de presentació de les ofertes per un import
igual o superior als següents:
Lot 1. 70.000
Lot 2 35.000
Lot 3 45.000
b) L’empresa haurà de contractar una assegurança de responsabilitat
civil per riscos professionals per un import mínim de 300.000 euros,
independentment dels lots als que participi i n’haurà d’acreditar la
contractació.
Aquesta solvència es demana a l’empara de l’article 87 apartats a) i b) de la
LCSP, les licitadores faran la declaració responsable sobre la seva existència
mitjançant el DEUC i acreditaran la seva existència documentalment en cas
de ser proposades com a adjudicatàries.
4. RELI
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic acreditarà d'acord amb el que en ell es
reflecteix i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari
quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin
de constar en aquest.
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CLÀUSULA NOVENA. Acreditació de la Solvència
mitjançant Classificació alternativa.
Tot i que en tractar-se d’un contracte de serveis, d’acord amb l’article
77.1.b) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la classificació no és exigible, per aquelles licitadores que hagin
obtingut classificació i vulguin acreditar la solvència mitjançant aquest
mitjà, la classificació necessària serà:
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 3 o superior (per al lot 1)
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 1 o superior (per al lot 2)
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 1 o superior (per al lot 3)
Grup 0 Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 2 o superior. Les licitadores que
vulguin concórrer a la vegada als lots 2 i 3 hauran de tenir la classificació

Grup 0 Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 3 o superior Les licitadores
que vulguin concórrer a la vegada als lots:
o

1i2

o

1i3

o

tots tres a la vegada

CLÀUSULA DESENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
10.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa
l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva de cap tipus.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet
individualment o figura en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ella
subscrites.
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10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de
preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica
a través de l'eina Sobre Digital, de preparació i presentació d'ofertes de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/ca
p.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=6223063
Els licitadors poden trobar el suport per la presentació de les seves
ofertes a la web del consorci AOC:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml?set-locale=ca_ES
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es
presentaran, dins del termini de trenta-cinc dies naturals, a comptar des de
la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de publicacions de la
Unió Europea, exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de
preparació i presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de
candidats i entitats licitadores per a tal fi.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi
hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura
admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques o del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig de la Generalitat.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al
moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'eina proporcionarà a l'entitat
licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i
impressió, amb el segell de temps.
10.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a
què es refereix l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de
facilitar-la, almenys, SIS dies abans que finalitzi el termini fixat per a la
presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una
antelació mínima de DEU dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud
s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic contractacions@cardedeu.cat, i haurà
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de formular-se emplenant el següent model
Nom empresa licitadora
Document en relació es genera el dubte

Pàgina o apartat del document

PCAP
PPT
ALTRES (assenyalar quin)
Dies naturals (inclosos dissabtes diumenges i festius que resten
per a la presentació d’ofertes
Dubte
que
es planteja
Dades de contacte
Aquest quadre s’haurà d’emplenar per a cada pregunta que es faci.
10.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en
TRES arxius electrònics, signats pel licitador, en els quals se’n farà constar
la denominació i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del
servei de manteniment d’espais verds del terme municipal de Cardedeu» i
tot seguit el número del Lot pel qual es presenta.
Arxiu electrònic «A»: Documentació Administrativa comú als
tres lots.
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment
de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al següent model:
_________________________,
amb
domicili
a
l'efecte
de
notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb
NIF núm. _________, en el seu propi nom/en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva
participació en la licitació del “Servei de manteniment de l’arbrat en via
pública de Cardedeu” per procediment obert harmonitzat, Lot número____,
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annexo el DEUC segons el formulari normalitzat que es troba a la disposició
dels
licitadors
en
la
següent
adreça
electrònica:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es] degudament omplert.
Manifesto que compleixo tots els requisits del Plec de prescripcions
tècniques i del plec de prescripcions administratives particulars i em
comprometo a acreditar la possessió i la validesa dels documents
acreditatius d’haver complert els requisits previs a què fa referència l’article
140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic,
així como la documentació acreditativa de la meva solvència econòmica o
financera, i tècnica o professional, en cas que sigui proposada com a
adjudicatària del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerida
amb aquesta finalitat.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
___________,a ___ de _________ de 2020
Signatura de la candidata, Signat:»
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal,
cadascuna de les empreses que la componen haurà d'acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, presentant totes aquesta documentació

Arxiu electrònic «B»: Proposició relativa als criteris
sotmesos a judici de valor
LOT 1.
Es presentarà conforme al següent model:
LOT 1
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________ assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT
DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU,
anunciat al Perfil del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
annexo per a la seva valoració tècnica de conformitat amb els criteris
establerts en el plec de clàusules administratives particulars:
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Proposta i redacció del Pla de poda per al municipi de Cardedeu.
Proposta i descripció de com actuar/esporgar en arbres de gran port i
difícil accés així com en arbrat catalogat
A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
Arxiu electrònic «B»: Proposició relativa als criteris
sotmesos a judici de valor
LOT 2.
Es presentarà conforme al següent model:
LOT 2
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________ assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT
DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU,
anunciat al Perfil del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
annexo per a la seva valoració tècnica de conformitat amb els criteris
establerts en el plec de clàusules administratives particulars:
Presentació del pla de reposició i/o substitució de l’arbrat viari.
Presentació explicativa de la metodologia i maquinària i procediments
per al rebaix de soques.
Presentació d’informe de la bona qualitat de l’arbrat de subministrament

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:

2019/3609

- SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA

Signatura 1 de 1
Marta Molina Porcel

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

661d515b0e12474780eacd0f84944f4a001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pàgina 15 de 43

Arxiu electrònic «B»: Proposició relativa als criteris
sotmesos a judici de valor
LOT 3.
Es presentarà conforme al següent model:
LOT 3
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________ assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT
DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU ,
anunciat al Perfil del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
annexo per a la seva valoració tècnica de conformitat amb els criteris
establerts en el plec de clàusules administratives particulars:
Memòria tècnica que descriu i explica detalladament cadascun dels
apartats que conformen el lot
Proposta i execució de les actuacions relacionades amb la plantació i
manteniment de planta herbàcia i/o arbustiva als escocells que sigui
sostenible en el temps.
A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
Arxiu
electrònic
«C»:
Proposició
Econòmica
i
Documentació Quantificable de Forma Automàtica. Criteris
objectius
LOT 1.
Proposició econòmica, quantificable de forma automàtica.
Es presentarà conforme al següent model:
LOT 1
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
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núm.
, en representació de l'Entitat
___________

, amb

NIF

núm.

assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT DE L’ARBRAT
EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU , anunciat al Perfil
del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al
contracte

i ho accepto

íntegrament,

prenent part de la licitació

i

comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa
global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.
A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
MESURES
ADDICIONALS
MAQUINÀRIA
SOSTENIBLE

.»
PUNTS
(a omplir per
l’administració)

No en diposa
Motoserra elèctrica

En diposa 1
En diposa 2
No en diposa

Tisores, xerracs...

En diposa 1
En diposa 2
No en diposa

Bufadors elèctrics

En diposa 1
En diposa
No en diposa

Vehicles híbrids
En diposa
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A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
Arxiu
electrònic
«C»:
Proposició
Econòmica
i
Documentació Quantificable de Forma Automàtica. Criteris
objectius

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR LOT 2
Proposició econòmica, quantificable de forma automàtica.
Es presentarà conforme al següent model:
LOT 2

, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________
assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT DE L’ARBRAT
EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU , anunciat al Perfil
del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al
contracte

i ho accepto

íntegrament,

prenent part de la licitació

i

comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa
global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
REBAIX DE SOQUESAMPLIACIÓ D’UNITATS A
EXECUTAR

.»
PUNTS
(a omplir per l’administració)

10 unitats
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15 unitats
22 unitats
37 unitats
50 unitats

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:

Arxiu
electrònic
«C»:
Proposició
Econòmica
i
Documentació Quantificable de Forma Automàtica. Criteris
objectius

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR LOT 3
Proposició econòmica, quantificable de forma automàtica.
LOT 3
Es presentarà conforme al següent model:

, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________
assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT DE L’ARBRAT
EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU , anunciat al Perfil
del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al
contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa
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global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:
MESURES D’OPTIMITZACIÓ
DEL DESERBRATGE

.»
PUNTS
(a omplir per l’administració)

7 h/anuals
18 h/ anuals
27 h/anuals
35 h/anuals
41 h/anuals

A

,a

de

de 20 .

Signatura de la candidata, Signat:

.»

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Provisional
No s’exigeix.
CLÀUSULA DOTZENA. Criteris d'Adjudicació
Les ofertes es valoraran d’acord amb els següents criteris, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts).
Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 70
punts)
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CRITERI ECONÒMIC, COMÚ PER TOTS ELS LOTS:
Criteri 1. Millora econòmica establerta en un percentatge de baixa
global que s’aplicarà al quadre de preus unitaris del Plec de
Condicions Tècniques per a la contractació del servei de
manteniment de l’arbrat públic, (Puntuació màxima 58 punts)
Els licitadors proposaran una millora econòmica establerta en un
percentatge de baixa global que s’aplicarà al quadre de preus unitaris
del plec (les certificacions es faran amb els preus de les partides
d’aquest document, als quals s’aplicarà la baixa oferta pel licitador),
sense que això suposi cap variació en la provisió màxima esmentada
del contracte, per la qual cosa la millora econòmica repercutirà en la
possibilitat de realitzar un major nombre d’actuacions i en cap cas en
l’import d’adjudicació del contracte, que serà el mateix que l’import
de licitació.
Justificació: El preu és el concepte que defineix l’element de
l’actuació i per tant un dels components bàsics per a determinar la
millor relació qualitat i preu previst com a requisits d’adjudicació a
l’article 145 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Forma d’avaluació: Fórmula. La puntuació que es dona a la millora
establerta, en un percentatge de baixa global que s’aplicarà al quadre
de preus unitaris del Plec de Condicions Tècniques per a la
contractació del servei de manteniment, conservació i millora del
paviment de les calçades, es fa d’acord a una fórmula lineal
(proporcional inversa ponderada), que garanteix el principi de
proporcionalitat i no estableix llindars de sacietat
Puntuació màxima: 58 punts
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: Puntuació (amb dos
decimals)=58x(baixa ofertada)/(baixa més elevada)
CRITERIS QUALITATIUS OBJECTIUS (fins a 12 punts)
LOT 1
Criteri 3- Disposar i posar a disposició el servei, maquinària més sostenible
(fins a 12 punts). Amb l’objectiu de reduir els emissions de CO2 i també de
reduir emissions acústiques fruit dels treballs relacionat amb la poda, se
sol·licita posa a disposició del servei maquinària elèctrica per a la realització
del mateix.
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Justificació de l’elecció del criteri. El material sol·licitat és el que es
considera òptim per a la realització del servei. Les motoserres per a la
realització de l’esporga i retall de branques gruixudes, les tisores, xerracs i
podadores de perxa, per a retalls puntuals, esporgues de refaldat i es
porgues en verd, els bufadors elèctrics per netejar la via pública de les
restes de poda un cop finalitzades les tasques i, finalment, el vehicle de
transport e maquinària quan s’hagi de menester un vehicle gran.
L’empresa haurà de lliurar una declaració responsable indicant que posarà a
disposició del servei a Cardedeu de la maquinària elèctrica que justifiqui
quan hagi de venir a prestar el servei. Aquest fet es podrà comprovar
durant l’execució de les tasques.
El material i com queda puntuat es descriu a continuació.
Motoserres elèctriques adscrites al contracte.
o

No se’n disposa= 0 punts

o

Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.

o

Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Tisores, xerracs i podadores de perxa elèctriques adscrites al
contracte
o

No se’n disposa= 0 punts

o

Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.

o

Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Bufadors elèctrics adscrits al contracte
o

No se’n disposa= 0 punts

o

Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.

o

Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Vehicles de transport de maquinària híbrids adscrites al contracte.
o

No se’n disposa= 0 punts

o

Se’n disposa i el proporciona= 3 punts.

LOT 2
Criteri 4- Millorar i ampliar l’oferta de rebaix de soques al municipi i els
seus acabats.(fins a 12 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. Quan es talen arbres, queda la soca a
l’escocell. Tant si l’escocell s’ha d’eliminar com si s’ha de plantar de nou en
aquell mateix indret, és important rebaixar la soca amb mitjans mecànics
per tal de finalitzar la tasca. En funció de l’anualitat, de les tales, dels
imprevistos o de les necessitats sorgides, fan difícil preveure preveure un
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nombre exacte de treballs a realitzar. Per aquest motiu, es valorarà
mitjançant puntuació, l’oferta de les empreses en poder ampliar aquests
serveis més enllà dels descrits als plecs.
L’empresa ha de presentar la voluntat de l’oferta i una plantilla de com
s’aniran comptabilitzant l’execució de la millora.


10 unitats al llarg del contracte= 0,5 punts



15 unitats al llarg del contracte= 1 punt



22 unitats al llarg del contracte= 4,5 punts



37 unitats al llarg del contracte= 8 punts



50 unitats al llarg del contracte= 12 punts

LOT 3
Criteri 5- Mesures per optimitzar/millorar el servei de desherbatge (12
punts). Al municipi de Cardedeu està prohibit fer ús de productes químics
per eliminar i/o erradicar algunes males herbes que apareixen als escocells.
Justificació de l’elecció del criteri. Aquest fet implica la necessitat d’una
major dedicació en aquestes tasques, contemplades de forma manual en el
plec. Es considera una millora en temps i qualitat el fet que es puguin oferir
fer-les amb mitjans mecànics de la següent manera:
Incorporar mitjans mecànics en el desherbatge d’escocells la superfície dels
quals ho permeti, de mínim 1m2.
Justificació de l’elecció del criteri. Al afegir mitjans mecànics es redueix
el temps de treball en escocells, considerant-se de 7.5 min per escocell
(que, per plec està al voltant dels 15 min). Amb la qual cosa, sota un
rendiment de 8 esc/h es puntuarà la utilització d’aquests mitjans mecànics
de la següent manera. Aquesta millora es comptabilitzarà anualment:
 7h/anuals= 0,5 punts
 18h/anuals= 1 punt
 27h/anuals= 4,5 punts
 35h/anuals= 8 punts
 41 h/anuals= 12 punts
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Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 30 punts)
LOT 1
Criteri 6- Proposta i redacció del Pla de poda per al municipi de Cardedeu.
En el plec està descrita la tasca que anualment s’anirà definint la campanya
d’esporga, en funció de les necessitats del municipi. No obstant, l’objectiu
d’aquesta millora és la presentació, elaboració i redacció del pla de poda per
al municipi. Disposar d’un pla de poda millora el servei en quan a
planificació i. execució de les tasques (fins a 23 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. L’objectiu i concepte de pla de poda
és per una diagnosi de l’estat actual i donar recomanacions i directrius per a
l’esporga en un període llarg de temps, per un torn de 4 anys.
Es valoraran les ofertes a la redacció del pla en funció dels ítems a valorar
i tenir en compte en la diagnosi com en la proposta d’execució.
La redacció i elaboració d’aquest pla, s’haurà de realitzar durant el primer
any de contracte.
Els conceptes de valoració que aquesta millora recull, son una diagnosi
general de l’estat actual del municipi i la proposta de continguts i ítems a
tenir en compte a l’hora de redactar el pla sol·licitat en la pròpia millora i
que el licitador es compromet a redactar durant el primer any de contracte.
També serà objecte de valoració la dotació tècnica i personal que el licitador
comprometi a executar aqueta tasca si esdevé adjudicatari del servei.
Criteri 7- Proposta i descripció de com actuar/esporgar en arbres de gran
port i difícil accés així com en arbrat catalogat (fins a 7 punts)
Justificació de l’elecció del criteri. municipi de Cardedeu hi ha arbrat de
gran port, algun exemplar del qual està envellit i en indrets on no és fàcil
treballar-hi, ja sigui per la ubicació de l’exemplar o per els característiques
del mateix. Les actuacions doncs en alguns exemplars s’han de realitzar
amb altes mètodes més enllà dels tradicionals.
Es valora en aquesta proposta la detecció de l’arbrat a tractar, la proposta
de com fer-hi treballs i descripció acurada de la metodologia. Quins són els
mitjans i eines per a realitzar tasques en arbrat de difícil accés, gran format
i o catalogat. Metodologia per a la detecció i seguiment de les tasques.
LOT 2
Criteri 8- Presentació del pla de reposició i/o substitució de l’arbrat viari.
(fins a 23 punts).
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Justificació de l’elecció del criteri. Cardedeu disposa d’un arbrat viari
molt envellit. En alguns trams de carrers l’arbrat està en mal estat i
convindria renovar-lo. Convindria tenir un pla que definís i proposés alguns
d’aquests canvis en arbrat viari.
Es valorarà com està prevista la reposició de l’arbrat amb la corresponent
justificació tècnica del motiu de la mateixa, amb la seva ubicació i detall per
l’espècie per la qual se substituiria, desglossada per la totalitat del
contracte. I la proposta de reposició d’escocells buits actuals en funció de la
densitat, amb els motius que determinin la necessitat i idoneïtat de
l’actuació en funció de cada ubicació
El pla de reposició d’arbrat consta de dos conceptes a diferenciar i que
seran valorats per separat. El primer, una proposta de substitució d’arbrat
existent però que degut al seu estat caldria substituir. Es valorarà la
concreció de propostes tècniques més adequades a la realitat del municipi i
segons els criteris descrits en el paràgraf anterior.
El segon, una proposta de reposició de quina metodologia i criteris es duran
a terme per a la reposició d‘escocells que ja estiguin buits, com serien la
detecció, decisió de quins son susceptibles a reposar i de quins no en funció
de la ubicació, característiques vial o d’altres. Aquesta proposta ha de ser
un model de treball que el licitador proposi i que en cas de ser adjudicatari
del servei pugui emprar per a la determinació de les actuacions a executar
en funció dels criteris proposats per ell mateix.
Criteri 9- Presentació explicativa de la metodologia i maquinària i
procediments per al rebaix de soques. (fins a 3,5 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. El rebaix de soques és una tasca de
finalització de l’erradicació d’un exemplar arbori. El rebaix s’executa fa amb
mitjans mecànics. No obstant, la tipologia de maquinària a emprar en
aquests casos pot ser diversa que la forma de la barrina, la fondària
màxima a assolir etc.
Es valorarà la descripció exacta dels mitjans per a la correcta realització de
les tasques, necessitats per a dur-la a terme en bones condicions i
procediments, així com de la detecció precoç dels serveis que passin
soterrats.
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Criteri 10- Presentació d’informe de la bona qualitat de l’arbrat de
subministrament (fins a 3,5 punts).
Justificació de l’elecció del criteri. És important saber el bon estat de
l’arbre quan se subministra des del viver ja que ens permetrà garantir en
millor mesura l’èxit de al seva supervivència i bon desenvolupament. I, així
mateix, ens garanteix una bona qualitat de l’exemplar adquirit.
Es sol·licita un informe per part del viverista i de l’empresa subministradora
de l’estat de l’arbre general de l’arbre.
Es valorarà en funció de la informació que s’hi aporti com ara l’estat
fitosanitari de l’exemplar, el nombre de transplantaments en viver, l’estat
visual del tronc, arrels i formació de la capçada.
En aquest criteri es valorarà la proposta per part del licitador d’un model
d’informe que, un cop sigui adjudicatari, sol·licitarà que el viverista completi
per tal de certificar el bon estat de l’arbrat que està subministrant.
Es valorarà els ítems que el licitador proposi que han d’aparèixer a l’informe
i que es pugui aplicar per a cadascun dels exemplars que se subministrin
per al municipi de Cardedeu.

LOT 3
Criteri 11- Memòria tècnica que ha de descriure i explicar detalladament
per a cadascun dels apartats que conformen el lot (fins a 23 punts) .
Es valorarà la qualitat i precisió de les explicacions de la planificació dels
diferents treballs a realitzar, la descripció dels mitjans per a realitzar-les,
els mecanismes de supervisió i control, els mitjans per a la realització de les
tasques així com el temps de reacció davant d’una urgència i/o incidència
per la gran varietat de tasques incloses dins aquets bloc:


Manteniment d’escocells i aspratges (inclosos aquells realitzats
en arbrat de gran port). (Fins a 9 punts)



Manteniment de l’inventari. (Fins a 4 punts)



Manteniment obra hidràulica. (Fins a 3,5 punts).



Aportació de terra vegetal. (Fins a 3,5 punts).



Tales. (Fins a 3 punts).

Criteri 12- Proposta i execució de les actuacions relacionades amb la
plantació i manteniment de planta herbàcia i/o arbustiva als escocells que
sigui sostenible en el temps. L’absència de no tractar amb productes
químics els escocells i l’aparició, normalment espontània d’herbes, genera
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altres necessitats de treballar aquests espais, més enllà de l’extracció
manual i/o mecànica de els herbes. Una d’elles, seria la de plantació de
planta herbàcia i/o arbustiva per al control de les males herbes, millora
paisatgística i, a poder ser, ser refugi de fauna per combatre possibles
plagues de l’arbrat existent. Aquestes actuacions, a més, han d’anar
acompanyades d’informació i accions de sensibilització per a la població .
El document haurà d’anar acompanyat d’una proposta, de la ubicació i
espècies afectades i del pla de manteniment dels escocells així com del
plafó explicatiu per fer-ne difusió a la població i l’execució de els tasques
descrites. (Fins a 7 punts).
Es valorarà la identificació de les espècies presents al municipi on hi pot
anar associada la problemàtica d’aparició i descontrol de les herbes i quina
proporció /quantia suposa amb la resta d’arbrat. Es valorarà en funció de la
concreció i ajust a la realitat del municipi.
En referència a la placa de plafó explicatiu per a la població, els licitadors
han de presentar un model de plafó explicatiu que es posaria en els
escocells on es decidís plantar que seria vàlid per a qualsevol ubicació.
CLÀUSULA TRETZENA. Admissibilitat de Variants
No s’admeten.
CLÀUSULA CATORZENA. Ofertes anormalment baixes
Quan sigui presumible que una o diverses ofertes no resultaran
viables per haver estat formulades en termes que les fan anormalment
baixes es procedirà segons estableix l’article 149.4 LCSP.
El caràcter anormalment baix de les ofertes s'apreciarà en funció dels
criteris establerts a l’article 85 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de
12 d’octubre.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o
no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
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laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents.
CLÀUSULA QUINZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració
es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes,
s'utilitzaran els criteris que amb caràcter supletori estableix l’article 147.2
LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es
refereix el present apartat serà aportada pels licitadors al moment en què
es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
CLÀUSULA SETZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la
valoració de les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà
conforme a allò previst en l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant
les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb el que estableix el punt 7 de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un membre de
la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals,
el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o
membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior
a tres. Els membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de
contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres
d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
En el present contracte la Mesa de contractació estarà composada de la
següent manera:
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La senyora Verònica Vidal Oltra, regidora de medi ambient i verd urbà, que
actuarà com a Presidenta de la mesa (suplent el senyor Miquel Pujadas
Subiranas); el senyor Joan Manel Ferrera Izquierdo, com a Vocal (Secretari
de la Corporació); el senyor Joan Miquel Crespo Ramos, com a Vocal
(Interventor de la Corporació); (i com a suplent: el senyor Josep Vivancos
Monter), el senyor Manel Torres Sánchez com a Vocal, Tècnic (Suplent:
Josep Peralta Sánchez); Rosa Mª Pinós Martín (Cap d’Unitat administrativa
Serveis Generals), que actuarà com a Secretària de la Mesa. (suplent: la
senyora Carolina Gutiérrez Cabrera auxiliar administrativa de serveis
generals)
CLÀUSULA DISSETENA. Obertura de proposicions, valoració i
requeriment de documentació
La sessió constitutiva i de valoració de las ofertes per la Mesa de
Contractació se celebrarà en la data que es publiqui en el Perfil del
contractant, com a màxim en els vint dies següents a la data de finalització
del termini per presentar les ofertes.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels
Sobres A de les empreses i comprovarà l’existència i correcció de la
declaració que ha de contenir. Si la Mesa observa defectes o errors en
aquesta documentació ho comunicarà a les empreses licitadores afectades
perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en
el termini màxim que aquesta atorgui. Una vegada esmenats, si s’escau, els
defectes o omissions de la documentació presentada en el Sobre A, ha de
determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el
seu cas, les causes de l’exclusió.
Posteriorment s’obrirà, també en sessió privada, el sobre relatiu als
criteris sotmesos a judici de valor i els serveis tècnics emetran informe per
a la seva valoració (article 146.2.b)
La Mesa de Contractació, notificarà en el perfil del contractant el dia,
lloc i hora en què tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres c, el
contingut dels quals és l’oferta econòmica i si s’escau, la proposta tècnica
amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
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En la part pública de la sessió, la Mesa procedirà a l'obertura dels
arxius que contenen la proposició econòmica i documentació quantificable
de forma automàtica.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les
ofertes que no compleixin els requeriments, la Mesa procedirà, en la part no
pública de la sessió i si és possible en el mateix acte, a l'avaluació i
classificació de les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del
sobre A i els actes de la Mesa que impedeixin a les empreses licitadores la
continuació del procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a
drets o interessos legítims adoptats seran susceptibles d’impugnació.
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les
proposicions presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades
o anormals. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris
d’adjudicació
La Mesa de Contractació podrà demanar amb el termini que
s’assenyali en el requeriment aclariments de la documentació continguda,
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li
l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat.
La mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa per tal que, en un termini de 10 dies
hàbils (Article 150.2), aporti la documentació necessària a fi i efecte
d’acreditar la concurrència dels requisits per a concórrer a la present
licitació de conformitat amb aquests plecs de clàusules administratives, el
plec de prescripcions tècniques i la Llei.
En el supòsit assenyalat en els dos paràgrafs anteriors, es procedirà a
recaptar aquesta documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes.
CLÀUSULA DIVUITENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la
constitució de la garantia d'un 5% del pressupost base de licitació, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna
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de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb
subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització
dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les
seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en
les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes
o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se
celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes
d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà
de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma
i condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin,
amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat
de l'assegurança haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la
lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el
venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el
contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de
la LCSP, i transcorreguts:
LOT 1: 6 mesos
LOT 2: 1 any
LOT 3: 6 mesos
De la data de terminació del contracte, sense que la recepció formal i
la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista,
es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una
vegada depurades les responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
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L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjans
electrònics.
CLÀUSULA DINOVENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà
d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de
la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi
alguna oferta o la proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris
que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o
licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini
de 15 dies.
CLÀUSULA VINTENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document
administratiu. Com que aquest contracte és susceptible de recurs especial
en matèria de contractació, la formalització no podrà efectuar-se abans que
transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats. Una vegada transcorregut aquest
termini sense que s’hagués interposat recurs que porti aparellada la
suspensió de la formalització del contracte, es requerirà a l’adjudicatari
perquè subscrigui el document en termini no superior a cinc dies des del dia
següent a la recepció del requeriment.
Tot i que el document de formalització constitueix títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic, el contractista podrà sol·licitar que el
contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les
corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el
contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'hagués
constituït.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Condicions Especials d'Execució del
Contracte
S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte segons
l’article 202 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (LCSP):
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-

Tots els treballadors i personal adscrit al contracte hauran de justificar
una formació mínima de 30 hores en prevenció de riscos laborals.
Previ requeriment per part de l’Ajuntament, el compliment d’aquesta condició
es justificarà mitjançant la presentació dels certificats dels cursos realitzats
amb el detall corresponent a les hores acreditades
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Drets i Obligacions de les Parts
22.1 Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest
prèvia presentació de factura degudament conformada. La facturació
d’aquest servei és mensual i es realitzarà el darrer dia del mes de prestació
del servei o a mes vençut, per les hores efectivament realitzades en aquest
mes. El contractista haurà de presentar la factura en un registre
administratiu en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la
prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en
format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de
la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre
administratiu.
En cada factura s’haurà de fer constar:
El títol del contracte “Contracte de servei de manteniment de l’arbrat
en la via pública de Cardedeu.“
I la referència: 2019/3609
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar
la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del
termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

2019/3609

- SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA

Signatura 1 de 1
Marta Molina Porcel

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

661d515b0e12474780eacd0f84944f4a001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pàgina 33 de 43

22.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en
matèria laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment
del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de
les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període
d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir
les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l’establert en l'article 4 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a
l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en
aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
22.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del
contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte,
les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatària en tot allò que hagi
estat objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts
per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules
administratives particulars en relació amb la subcontractació i la protecció
de dades de caràcter personal.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules
administratives particulars en relació amb l'adscripció de mitjans personals i
materials a l'execució del contracte.
d. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut
previstes en la normativa vigent i en el pla de seguretat i salut.
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e. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF,
així com l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat
Social.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals
essencials, l'adjudicatari ha de presentar trimestralment davant la unitat
administrativa que ha tramitat el contracte, la següent informació:
— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la
Seguretat Social, així com dels realitzats als subcontractistes.
— Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al
compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral,
indicant les incidències que s'hagin produït sobre aquest tema en cada
trimestre.
22.4. Termini de garantia
L'objecte contractual quedarà subjecte a un termini de garantia de:
LOT 1: 6 mesos
LOT 2: 1 any
LOT 3: 6 mesos
a comptar des de la data de finalització del contracte, termini durant
el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat
en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el
termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs
executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o
defectes en els treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a
reclamar al contractista l'esmena d'aquests.
22.5 Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de
licitació i adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com
qualssevol uns altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions
vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Subcontractació
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries
objecte del contracte en els termes i amb les condicions que estableix
l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics
següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de
les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui
realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de
personalitat, capacitat i solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades
per contractar amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i
habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que
se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter
previ a l'inici dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat
Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment
de l’establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a
la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la
rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors
de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del
contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs de
clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el
coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions
alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat
per les prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
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la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb
cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del
pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o
autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.
g) Els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta, si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes als que s’encomani la seva
realització.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Modificacions Contractuals
No estan previstes
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Successió en la Persona del
Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o
branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat
resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions derivades
d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació de la l’adjudicatària comunicar fefaentment a
l'Administració qualsevol canvi que afecti la seva personalitat jurídica,
suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament
de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual
s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà
aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per
culpa del contractista.
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Cessió del Contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de
l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa,
la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import
del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb
l'Administració i la solvència que resulti exigible en funció de la fase
d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si tal
requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de
prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en
escriptura pública.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Penalitats per Incompliment
Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol de les condicions
essencials del contracte.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que s’estableixen en els
apartats descriptius per cada lot del Plec de prescripcions tècniques (Lot 1
pàg 6-11, lot 2 pàg 12-16 i lot 3 pàg 17-21) comportarà que per part del
responsable del contractes s’estableixi un advertiment a l’adjudicatària per
tal de que porti a terme la prestació establerta en els plecs en el termini
que segons la mateixa notificació sigui escaient.
Si el compliment de la prestació no fos possible o es reiterés
l’incompliment de la mateixa obligació per segona vegada es considerarà
una infracció de tipus lleu que comportarà una sanció del 3% del preu
anual del contracte (IVA exclòs). És a dir, es sancionarà amb un import
segons lots:
LOT 1: 1.682,17€
LOT 2: 778,63 €
LOT 3:994,18 €
Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat sancionada com
a lleu es considerarà que aquesta segona infracció és de tipus greu i
comportarà una sanció del 5% del preu anual del contracte (IVA exclòs).
És a dir, es sancionarà amb un import segons els lots.
LOT 1: 2.803,61 €
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LOT 2: 1.297,72 €
LOT 3: 1.656,97 €
Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat sancionada com
a greu es considerarà que aquesta segona infracció és de tipus molt
greu i comportarà una sanció del 10 % del preu anual del contracte (IVA
exclòs).
És a dir, es sancionarà amb un import segons els lots.
LOT 1: 5.607,22 €
LOT 2: 2.595,44 €
LOT 3: 3.313,94 €
Es considerarà també infracció de tipus molt greu l’incompliment de les
ofertes que per a la puntuació per criteri ambiental s’hagin fet per
l’adjudicatària. Aquesta infracció comportarà una sanció del 10 % del preu
del contracte (IVA exclòs).
En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les
sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu del contracte.
L'incompliment per part de la contractista de les obligacions
establertes en la clàusula 26 en matèria de subcontractació, es considerarà
igualment molt greu quan no comporti la resolució del contracte, per a la
determinació de quan procedeix un o altre tipus de sanció es prendrà en
consideració el nombre de treballadors afectats i temps durant el qual s’ha
produït l’incompliment i en tot cas la no regularització de la situació en el
termini donat per el responsable del contracte a l’efecte.
En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les
sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu del contracte.
Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol de les condicions
especials d’execució del contracte.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de
l'obligació del contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu
incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra
l'Ajuntament.
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En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la
seva oferta, la indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la
diferència que si escau hagi existit entre la seva oferta i la del següent
contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense tenir en compte el
criteri que no ha complert l'adjudicatari.
Imposició de penalitats:
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en
el qual es concedirà al contractista un termini d'al·legacions de 5 dies
naturals després de formular-se la denúncia.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per
l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit
dels fets. No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà
l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient
de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte
que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment
anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments
corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si
ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran fer efectives
contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment
per considerar-se ingrés de dret públic.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen
en aquest Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan
es produeixin incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats
per a l'execució
del contracte que faci presumiblement raonable la
impossibilitat de complir el termini total, sempre que l'òrgan de contractació
no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la clàusula 30.
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Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de
l'article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de
contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà
la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i
perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la
garantia.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Responsable del Contracte
Serà responsable de l'execució del contracte, amb les funcions que es
preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la tècnica municipal de serveis personals Marta Pascual i
Roig.
En particular, li correspondrà:
— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per
constata que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els
termes acordats en el contracte.
— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en
matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes
si els hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el
contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de
tipus administratiu.
— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar
qualsevol incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte,
sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel
procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar
l'efectiu compliment del contracte en els termes pactats, que seran
immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les persones
o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils
posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte;
en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,
resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.

2019/3609

- SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ARBRAT EN VIA PÚBLICA

Signatura 1 de 1
Marta Molina Porcel

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

661d515b0e12474780eacd0f84944f4a001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pàgina 41 de 43

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que
hagi suscitat l'execució del contracte.
CLÀUSULA TRENTENA. Unitat encarregada del Seguiment i
Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà
l’Àrea de territori i Sostenibilitat- Gabinet Tècnic de Gestió Territorial
Ajuntament de Cardedeu
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Confidencialitat i tractament de dades
L'empresa adjudicatària es compromet a guardar la màxima reserva i
secret sobre les dades i informació de caràcter confidencial que en
desenvolupament del contracte pugui tenir coneixement. El compromís de
confidencialitat implica que les parts es comprometen a no divulgar aquesta
informació així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers sota
cap modalitat jurídica o de fet. Aquest compromís subsistirà encara que
hagi finalitzat el contracte.
Aquest compromís es mantindrà més enllà de la finalització de la
relació contractual. Tanmateix, ambdues parts es comprometen a tractar les
dades de caràcter personal a que poguessin tenir accés en el
desenvolupament de les activitats objecte d’aquest contracte segons les
disposicions contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE)
2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i normativa
concordant.
En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors,
queden informats de les següents dades:
Informació Bàsica
Responsable

Ajuntament de Cardedeu

Finalitat Principal

Garantir el manteniment, compliment i control del
contracte

Legitimació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, art. 35 i 65

Destinataris

No es cediran a tercers excepte obligació legal
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Drets

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació,
oposició i retirada de consentiment

Informació
Addicional

Consulteu informació addicional i detallada a
seu.cardedeu.cat a l’apartat Protecció de Dades.
També podeu contactar a protecciodades@cardedeu.cat

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació,
adjudicació, efectes i extinció es regirà pel que estableix aquest Plec, i pel
no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; així com la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de
dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte
actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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