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OBJECTE

El present contracte té per objecte la prestació del subministrament de planta ornamental
(anual, vivaç, arbustiva,...) per a l’ornamentació de parterres dels espais verds de Vilaseca.
El contracte tindrà un sol lot que tindrà el següent codi CPV:
LOT
Lot 1

OBJECTE
Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes

CPV
03121100-6

L’objecte d’ aquest subministrament comprèn les següents prestacions:
1. Subministrament de planta anual, vivaç, arbustiva per a l’ornamentació dels
parterres de flor, jardineres disseminades, etc. en les diferents zones verdes i
carrers del municipi de Vila-seca.
Aquest subministrament pel que fa a la planta anual es realitzarà en dos
programacions, una primera corresponent al subministrament de la temporada
primavera-estiu i un segon subministrament pel programa de tardor-hivern. La
direcció del subministrament a més a més podrà determinar altres
subministraments si ho consideren necessaris previ acord amb empresa
adjudicatària, per tal de poder atendre altres necessitats.
2. A més a més l’objecte del present contracte inclou el packaging i el transport de la
planta, des del viver de l’empresa adjudicatària, fins els emplaçaments de
plantació relacionats en l’annex núm. 5, incloent la càrrega i descàrrega de les
safates o contenidors de plantes.

S’adjunta en el present plec de condicions annex núm. 5 detallat amb els emplaçaments
dels parterres de flor i jardineres.
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NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les
que consten en el plec de prescripcions tècniques de l’annex núm. 4.
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NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de subministrament
tipificat a l’art. 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per
la que es transposen 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.
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Aquest contracte es regeix per:
a. Plec de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions
tècniques.
b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es
transposen 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
(LCSP)
c. 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 (en endavant
RD 817/2009).
d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l’obligació de complir-les.
4

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és
farà mitjançant procediment obert, en aplicació dels articles 156 i ss. de la LCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació
harmonitzada, pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 22 de la
LCSP.
5

PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina
web següent: https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/tramits.(PERFIL DEL
CONTRACTANT).
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per
mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant.
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DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinació del preu
El preu del contracte serà el que resulti de la formalització del mateix, d’acord amb l’oferta
econòmica realitzada per l’adjudicatari. S’indicarà com a partida independent de l’import
sobre l’Impost Valor Afegit que ha de suportar l’Ajuntament de Vila-seca.
A tots els efectes s’entendrà que el preu del contracte inclou totes les despeses que
s’originin pel contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec.
Es consideren inclosos en els costos indirectes i, per tant, totes aquelles despeses que
no siguin directament imputables a unitats concretes sinó al conjunt o a una part del
subministrament. Pel que s’inclouran compresos en aquestes despeses, entre altres, els
relatius a instal·lacions i dotacions provisionals, mitjans auxiliars, etc. i subministraments
accessoris de tot tipus que siguin necessaris per a l’execució del subministrament
contractat, i qualsevol que sigui la forma de subministrament o aprovisionament, així com
les despeses que comporti la realització de gestions, pagament de taxes, cànons, arbitris
i tot allò que fos necessari per la consecució de les mateixes.
Els preus unitaris que regiran durant l’execució del subministrament seran els que figurin
en el plec de prescripcions tècniques aprovats per l’Ajuntament, afectats pel coeficient
d’adjudicació resultant de l’oferta realitzada pel licitador.
Pressupost de la contractació
El pressupost anual de la contractació és de 28.972,40 € (sense IVA), 2.897,24 € en
concepte d‘IVA (10%), que fan un total de 31.869,64€ (IVA inclòs).
El pressupost de la contractació pels tres anys de durada del contracte és de 86.917,20
€ (sense IVA), 8.691,72 € en concepte d’IVA, que fan un total de 95.608,92 € IVA inclòs.
Preu
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de
les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del
contracte i anirà amb càrrec al/s pressupost/s i a la aplicació/ns pressupostària/es
següents:
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Subministrament de planta ornamental per a parcs i jardins
Any
2020
2021
2022
2023
-

Classif.
Orgànica.
5041
5041
5041
5041

Funcional
17100
17100
17100
17100

Classif.
econòmica
21000
21000
21000
21000

Import net

% IVA

Import IVA

14.486,20 €
28.972,40 €
28.972,40 €
14.486,20 €

10
10
10
10

1.448,62 €
2.897,24 €
2.897,24 €
1.448,62 €

Import
Total
15.934,82 €
31.869,64 €
31.869,64 €
15.934,82 €

La quantitat de l’any 2020 correspon a la temporada de tardor.

Nota: Llevat de l’any 2020, per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues,
quedarà condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient
en cada exercici pressupostari.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte s’estima en 124.581,32 € (sense IVA) , atenent al següent
detall:
Lot 1. Subministrament de planta ornamental
- Import global estimat total ....................86.917,20 €
- Import de les modificacions(10%).......... 8.691,72 €
- Import de la pròrroga............................ 28.972,40 €
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TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

El termini de durada del contracte és de tres anys. El termini total i els terminis parcials
són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis
comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte podrà prorrogar-se per un any, sempre que les seves característiques
continuïn inalterables durant el període de durada de la pròrroga i que la concurrència per
a la seva adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte,
inclosos els períodes de pròrroga.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
La durada del contracte quedarà condicionada a l'existència de consignació
pressupostària adequada i suficient en cada exercici pressupostari.
D’acord amb l’article 29.4 de la LCSP, si com a conseqüència d’incidències resultants
d’aconteixements imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment
d’adjudicació i sempre que existeixin raons d’interès públic per a no interrompre la
prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte, i en qualsevol cas, per un període màxim de nou mesos, sense modificar les
restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi
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publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del
contracte originari.
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CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions
dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de
complir en el moment de presentació d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de
l'adjudicació i formalització del contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària la seva formalització en
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els
empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i
les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada un, així com que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que
resultin adjudicataris del contracte.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
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SOLVÈNCIA

D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva
solvència mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.

Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis general, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix
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’empresari i de presentació de les ofertes per
un import igual o superior a 43.458,60 €.
Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials
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podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat
degudament legalitzats.
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la finalització del termini de
finalització del període de garantia.
Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic
per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, per un import igual
o superior a 43.458,60 €.
A les empreses que, per una solvència vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la
per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.

Solvència tècnica o professional
La documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, serà aquella que
acredita expressament allò previst als apartats a), e) i h) de l’article 78 del RD Legislatiu
3/2011.
a) Relació dels subministraments realitzats en el curs dels tres darrers anys, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els
certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat
competent.
b) El requisit mínim serà que l’import anual acumulat a l’any de major execució sigui igual
o superior al 70% de l’anualitat (20.280,68 €) que l’empresari haurà d’acreditar com a
executat durant l’any de major execució del període esmentat, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, prenent com a criteri de
correspondència la pertinença al mateix subgrup de classificació, o si no fos possible, per
la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis CPV
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a
3 anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans, sense que se li pugui
exigir aquest mitjà.
c) La documentació necessària per a acreditar expressament les següents aptituds de la
solvència tècnica seran les següents:
1.- Presentació de la còpia de la Inscripció en el Registre de proveïdors de material
vegetal amb una antiguitat superior als 10 anys ( anterior al 2010 aquest no inclòs) per
part de l’ empresa licitant.
2.- Presentació de la darrera Declaració de cultiu de la campanya 2019 presentada
davant la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal on s’acrediti un volum productiu superior a
les 200.000 uts de planta anual a l’esmentada campanya, per part de l’empresa licitant
3.- Acreditació de que les instal·lacions de producció es troben dins un àmbit geogràfic
amb un radi de distància inferior a 75 Km des del centre de Vila-seca, atès de que es

9

tracta d’un subministrament d’un material vegetal molt delicat on cal un continuat control i
seguiment de les plantacions per part dels serveis tècnics municipals.
4.-Acreditar la vigència i actualitat de la propietat o del contracte de lloguer de les
instal·lacions de producció de planta anual per part de l’empresa licitant.
5.- Acreditar que l’empresa ofertant disposa de personal tècnic en la pròpia plantilla.
Aquest extrem es justificarà amb documents fefaents com són: el títol universitari,
copia del TC1 i TC2 ( quan tinguin nòmina), i si son autònoms amb exclusivitat a
l’empresa,( el rebut mensual de la Seguretat Social,...). Aquest personal tècnic
podrà ser enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola amb l’especialitat de
Hortofruticultura i Jardineria o bé per un master o grau equivalent a les noves
titulacions universitàries del pla Bolonia amb una experiència mínima en el cultiu
de planta ornamental de 8 anys , als efectes de controlar la qualitat tècnica en
l’elaboració de la planta ornamental, i dels substractes corresponents, per
garantir-ne les millors condicions fito-sanitàries en el subministrament.5

10 CERTIFICATS DE
EMPRESARIAL

REGISTRE

DE

LICITADORS

I

CLASSIFICACIÓ

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic,
segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial.
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
c) classificació i altres circumstàncies inscrites.
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una
certificació de l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es podrà aportar Certificació
expedida per aquest o Fitxa impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració
responsable del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no han
experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en
quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica i
financera, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar.
La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada amb la inscripció al Registre i
s’haurà d’acreditar expressament allò previst en l’apartat anterior.

Classificació empresarial:
No s’exigeix classificació del contractista a l’empara del que disposa l’article 77 de la
LCSP.
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11 GARANTIES
Garantia provisional:
No es considera necessària la constitució prèvia de garantia provisional.
Garantia definitiva:
La garantia definitiva serà el 5% sobre el preu de l’adjudicació, IVA exclòs. Aquesta
garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.
El dipòsit o constitució de la garantia pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval,
o mitjançant contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que
disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
El licitador que presenti la millor oferta ha d’acreditar la seva constitució dins del termini
de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 5% del pressupost de la
contractació, IVA exclòs, en concepte de penalització.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitzacions o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es
resolgui serà causa de resolució del contracte.
El termini de garantia es fixa en 1 any.
12 ADMISSIÓ DE VARIANTS
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants.
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13 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS

Presentació de documentació
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=search
Cn&idCap=9598270
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc
subscriure cap altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la
conseqüència de la no admissió de totes les propostes presentades en infracció
d’aquesta norma.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
dels primers sobres xifrats.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article
71.2 de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives
particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a
l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Contingut de les proposicions:
-

SOBRE 1 - Documentació Administrativa
SOBRE 2 - Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica

Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de conformitat
amb la legislació vigent.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents:
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SOBRE NÚM. 1: Documentació administrativa
En cas de preveure's la divisió en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de
solvència exigits son diferents d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable
per cada lot o grups de lots al que s'apliquen els mateixos requisits de solvència.

-

Document europeu únic de contractació DEUC, el qual es troba al següent enllaç
de la web de la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya,
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contract
acio_electronica/DEUC-cat.pdf (Annex 1 al PCAP)

-

Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes
per contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb
el model que consta com Annex 2 al PCAP.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació de la persona o les persones
autoritzades el nom, cognom i NIF per accedir a les notificacions electròniques,
així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de
telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció
de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se
en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC
separat.

-

Si és el cas, compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 2. L’incompliment d’aquesta obligació implica
l’exclusió de la licitació per la mesa de contractació.
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SOBRE NÚM. 2 Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració
dels criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor d’acord amb la clàusula 14,
i seguint el model que s’adjunta com Annex 3.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la.
Les proposicions han de ser signades pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE han de ser signades pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o
una de les persones signants del DEUC.
Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat
intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter
confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és
correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica i les dades del Document
Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics.

14 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, atenent alhora a criteris de qualitat de gestió mediambiental, de seguretat
laboral i de qualitat del subministrament.
Valoració del criteri avaluable de forma automàtica. Total : 100 punts (sobre núm. 2)
A) Oferta econòmica.................................................................fins a 100 punts
s/100
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Proposició econòmica: fins a un màxim de 100 punts.
Millor oferta econòmica. Es valorarà l’oferta econòmica, en funció del resultat obtingut en
la següent fórmula: import de l’oferta més econòmica dividit per l’ import de l’oferta
presentada per cada licitador. El resultat d’aquest quocient es multiplicarà per la
puntuació màxima d’aquest apartat de 100 punts i així s’obtindrà la puntuació d’aquest
epígraf per cada empresa ofertant.
P = 100 x On
OM
On:

P és la puntuació que obtindrà l'oferta respectiva
On és l’oferta més baixa presentada a licitació.
OM és l’oferta de cada licitador.

15 NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema
de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb
el que s’indica en la clàusula 13 d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i,
en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb
contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
Es podrà utilitzar la comunicació oral per a notificacions diferents de les relatives als
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
16 MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es
publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució:
President/a: El regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme
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1r. Suplent: El regidor d’Hisenda i Planificació
2n. Suplent: La Regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques.
Vocal: El secretari general
1r. La Vicesecretària.
2n. Suplent: La cap de Serveis Territorials i Planificació
Vocal: L’interventor general
1r. Suplent: La coordinadora adjunta a Secretaria i Assessoria Jurídica
Vocal: La responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació
1r. Suplent: El cap de l’Àrea de Governació i Règim Intern
2n. Suplent: La cap de Serveis Territorials i Planificació
Vocal: El cap dels Serveis Tècnics Municipals
1r. Suplent: L’arquitecta tècnica municipal
2n. Suplent: La responsable de Joventut i Relacions Ciutadanes
Secretari/ària: La responsable de Contractació
1r. Suplent: La cap de Negociat del Servei Administratiu d’Urbanisme
2n. Suplent: L’administrativa de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Planificació
També pot assistir amb veu però sense vot, personal de l’àmbit de la Intervenció General.
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.
Obertura sobre 1- Documentació administrativa
La mesa de contractació, en reunió interna, qualificarà la documentació del sobre 1, el
tercer dia natural següent a la finalització del termini de presentació de proposicions.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el
termini màxim que aquesta atorgui, que no pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada
esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre
1, ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu
cas, les causes d’exclusió.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris; i la totalitat o una part
dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament
del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
Sens perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant publicació al perfil de contractant.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 40.
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Obertura sobre 2 – Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura dels sobres núm. 2 serà el cinquè dia
hàbil següent a comptar del dia de l’obertura del sobre núm. 1.
Aquesta obertura es realitzarà per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 157.4 LCSP.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta
d'adjudicació corresponent.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà excloure’l sempre
que motivi la seva decisió.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per en relació amb l’obertura
dels sobres, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 40.
Resolució d’empat de les proposicions:
En casos d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
Si vàries empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de
persones treballadores fixes amb discapacitat a la plantilla.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el
moment de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen
d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicat el criteri de desempat l’adjudicació del contracte
es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.
17 OFERTES ANORMALMENT BAIXES.
D’acord amb allò establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, es fixa com a paràmetre d’
anormalitat en relació a les ofertes econòmiques el que s’estableix a l’article 85 del RD
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1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques.
En el cas que l’oferta que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi anormalment
baixa i realitzades les actuacions recollides en l’article 149 de la LCSP, el procediment a
seguir per la seva justificació serà l’establert a l’esmentat article 149 i s’atorgarà un
termini màxim de 5 dies per la presentació de la documentació sol·licitada, des de
l’enviament de la corresponent comunicació.

18 CLASSIFICACIÓ
DOCUMENTACIÓ

DE

LES

OFERTES

I

REQUERIMENT

DE

Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
que, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa que s’esmenta a
continuació:
-

Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
Acreditació de la solvència econòmica financera, tècnica i professional.
Participació o no en grup empresarial.
Acreditació del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social,
llevat que s’hagi autoritzat la seva consulta a l’Ajuntament.
Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.

Per tal d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
cal presentar els originals o les còpies autèntiques dels documents següents:
-

Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i amb els
efectes previstos als arts. 13 a 16 del RLGCAP, acreditatius d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries (amb l’Estat i amb la Generalitat de
Catalunya) i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
Aquests documents poden ser substituïts per una autorització en favor de l’òrgan de
contractació a l’objecte que aquest els pugui obtenir directament.

-

Alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut,
juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula
d’aquest impost.

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la
UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que hagin presentat certificat de inscripció en el RELI o ROLECE estaran
exemptes de presentar la documentació acreditativa de la capacitat d'obrar i solvència així
com els certificats de l’Agència Tributària i Seguretat Social, si aquests són vigents d'acord
amb l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals.
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Els requisits de solvència econòmica i tècnica poden ser substituïts per l’aportació de la
classificació d’acord amb clàusula 10 d’aquest plec.
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de
l’expedient.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost de la contractació, IVA
exclòs, en concepte de penalització, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
19 DESPESES I IMPOSTOS
Són a càrrec del contractista tots els anuncis, les despeses i els tributs (taxes i impostos)
que s’originin a conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del
contracte, inclòs l’impost sobre el valor afegit (IVA).
20 DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT

CELEBRAR

EL

CONTRACTE

I

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
21 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 18, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de
dita documentació.
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L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest
plec.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

22 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Apartat 22.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això,
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze (15) dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació
de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les
empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no
superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior
sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti
aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per
causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del
pressupost de la contractació, IVA exclòs, en concepte de penalització, que es
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més,
aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar,
d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i
perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de
la documentació a què es refereix la clàusula 18, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
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La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil
de contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà per la seva inscripció al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, les dades bàsiques sense
perjudici de l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a
l'execució contractual.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran
d’accés públic amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de
dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
23 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva de dones i homes.
Si l’adjudicatari compta amb una representació de dones en plantilla desequilibrada és
condició especial d’execució la contractació per la persona adjudicatària de dones en els
supòsits de noves contractacions, baixes o substitucions de llocs de responsabilitat que
es produeixin en la plantilla adscrita a l’execució del contracte. S’entén per plantilla
desequilibrada aquella que compti amb una representació o presència de dones inferior
al 40 per cent del total de la mateixa.
Les empreses adjudicatàries de menys de 250 treballadors hauran elaborar un pla
d’igualtat. Les empreses de més de 250 treballadors hauran de justificar la seva
implantació i sotmetre la seva avaluació al control de l’òrgan de contractació.
24 PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ.
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els
límits establerts en la Llei.
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives
haurà de donar-se audiència al contractista.
25 PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del contracte el cap de l’Àrea de Serveis Públics. En concret
assumirà les funcions següents:
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a) Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per comprovar que el
contractista dóna compliment a les seves obligacions d’execució en els termes
acordats al contracte.
b) Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social,
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes, si n’hagués, així com
el compliment de les obligacions establertes que suposin l’aportació de
documentació o realització dels tràmits administratius.
c) Promoure les reunions que siguin necessàries a l’objecte de solucionar qualsevol
incident que aparegui en l’execució del contracte, sense perjudici de la seva
resolució per l’òrgan de contractació (d’acord amb el procediment contradictori
establert a l’article 97 del RGLCAP).
d) Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l’efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives en tot
allò que pugui afectar a la seguretat de les persones o quan a la demora en la
seva aplicació pugui implicar que resultin inútils posteriorment en funció del
desenvolupament de l’execució del contracte; en la resta de 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
pugui correspondre.
e) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
f)

Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis tramitats com a
conseqüència de l’execució del contracte.

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
26 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el
responsable del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats en ocasió
de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
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preu satisfet.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en
relació amb el compliment de la prestació contractada.
27 RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

28 INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
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
podrà acordar la imposició de les penalitzacions següents:
-

La imposició diària de 2 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el
cas que les penalitats per demora assoleixin l’equivalent al 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitzacions.

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista en
demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
Les penalitzacions previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments,.
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29 INCOMPLIMENT
PARCIAL
O
COMPLIMENT
CONTRACTE I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

DEFECTUOS

DEL

El contracte s'executarà amb subjecció a l’establert en el contracte i en els plecs, i d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable
del contracte.
L’Administració, d’acord amb l’article 192 i següents de la LCSP, podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà
acordar la imposició de les penalitats que es detallen a continuació, en els següents
casos:
1. Compliment defectuós del contracte
2. Incompliment del compromís de dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals o materials establerts en la clàusula 9 d’aquest plec.
3. Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret estatal, els convenis
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
4. Incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball.
5. Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
prevista en la clàusula 37 d’aquest plec .
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta
exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
Les penalitzacions que preveuen els dos articles anteriors s’han d’imposar per acord de
l’òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

30 INDEMNITZACIÓ A TERCERS
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
31 ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments o treballs
realitzats de conformitat amb l’Administració.
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El pagament del preu s’ha d’efectuar per subministrament realitzat. Les factures, s’han de
presentar per mesos naturals vençuts, a partir de l’entrada en vigor del contracte. En la
factura s’ha de detallar l’import que correspon a cada subministrament.
Les factures s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, i s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Dades de la facturació:
Les factures hauran d’indicar necessàriament la següents dades:
Ens amb competències en comptabilitat pública i contractació: AJUNTAMENT DE VILASECA.
Codi Oficina Comptable: L01431711
Codi òrgan gestor: L01431711
Codi unitat de tramitació: LA0012159
Unitat Responsable de la Contractació: Àrea de Serveis Públics, Sr. Josep Mª Rofes i
Sans, codi de gestor núm. 5041
Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local.
Òrgan administratiu amb competències en matèria de compatibilitat Pública: Intervenció.
Les factures hauran d’ésser emeses electrònicament d’acord amb el que preveu l’article
2.1 de l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es desenvolupen determinades
disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures. El servei
Face serà accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, en l’adreça
https://seuelectronica.vila-seca.cat/
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
32 REVISIÓ DE PREUS
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de la revisió de preus.

33 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Són obligacions del contractista:

25

1. El compliment estricte de les tasques descrites en el plec de prescripcions
tècniques, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació.
2. El compliment de les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni
col·lectiu sectorial d’aplicació.
3. Fer-se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
4. Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució
de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
5. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat
que desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació.
6. Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.
7. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del
contracte, li doni la persona responsable del contracte.
8.

Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc d’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
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obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
9.

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

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

34 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
Atès que el volum de trameses és estimat, donat cas que, dins la vigència del contracte,
les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, s’ha de tramitar la
corresponent modificació.
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.

Les modificacions poden afectar, com a màxim, el 10% del preu del contracte.
El procediment per modificar el contracte serà:
- Informe justificatiu del/de la responsable de contracte en el que manifesti la
necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte.
- Tràmit d’audiència a l’adjudicatari, per un termini de TRES (3) dies hàbils, i
compareixença en que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous
treballs.
- Informe Jurídic del Departament de Contractació manifestant, en el seu cas, la
seva procedència.
- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’òrgan de contractació competent a
proposta, del/de la responsable de contracte, amb validació pressupostària, i
notificació a l’adjudicatari.
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- Publicació de la modificació al Perfil de contractant en el termini de CINC (5) dies
naturals a comptar de l’adjudicació de la modificació.
- Reajustament de la garantia definitiva, per part de l’adjudicatari, per tal que
guardi relació amb el nou preu modificat, dins del termini de QUINZE (15) dies
naturals comptadors des del dia següent a la notificació de l’adjudicació de la
modificació a l’adjudicatari.
- Formalització de la modificació del contracte entre l’Ajuntament de Vila-seca i
l’adjudicatari.
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa, sense tenir cap dret a cap
altre tipus d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.
Les modificacions es portaran a terme de conformitat amb el procediment establert a l'art.
191 de la LCSP i seguint la tramitació establerta en l'art. 102 del RGLCAP.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
D'acord amb l'establert en la Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, és preveu expressament la possibilitat de
modificar el contracte amb motiu de l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària
que corresponguin.
Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència,
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas
un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de
l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del
contractista i de tots els informes emesos.
35 SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació
del que disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del
contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivada i la
situació de fet en l’execució d’aquell.
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article
208 LCSP.
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36 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, de forma prèvia i expressa, la cessió. 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 % 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 l'execució del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa cedent i l’empresa cessionària, 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.
37 SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació
o part de la mateixa hagi d'executar-se directament pel contractista principal.
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la
competència.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de
l’adjudicació del contracte i com a molt tard quan iniciï la seva execució, 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.
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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 establertes en la clàusula 28 del present plec.
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
refereixen les clàusules 23 i 33 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.
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.
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.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula
28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
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38 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractista el
responsable del contracte
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es
dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si escau, la
realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió
de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s'ajusten a la prestació contractada, com
a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar la mateixa
quedant exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del
preu satisfet.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en
relació amb el compliment de la prestació contractada
39 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les establertes amb caràcter general a l'art. 211 de
la LCSP, amb els efectes recollits en l'art. 213 i 313, i a més a més:

a) El desistiment abans d'iniciar la prestació del subministrament 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, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.

b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del subministrament o la suspensió
del contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l'òrgan de
contractació, tret que en el plec s'assenyali un altre menor.

c) Els contractes complementaris quedaran resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.

d) Les establertes en el present plec.
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l'art. 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP.
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar
l'acord de devolució o cancel·lació de garantia definitiva.
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40 REGIM DE RECURSOS
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i
següents de la LCSP, contra els anuncis de licitació, els plecs reguladors de la present
licitació i els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la
contractació, contra els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre
que aquests darrers decideixin directa 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, les modificacions (...).
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos
legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions
objecte de recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies
hàbils, a comptar d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin
sigui l’acte que es recorri.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari (recurs
potestatiu de reposició) que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades
per interposar-lo 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.
Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
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Aquest contracte serà nul per causes de dret administratiu en els casos previstos en
l’article 39 de la LCSP. En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les
persones físiques o jurídiques els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist
perjudicats o puguin resultar afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.
41 TRIBUNALS COMPETENTS
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
Vila-seca a data de la signatura electrònica
La cap de Serveis Territorials i Planificació
Mònica Bernal de Barbarà

Vila-seca a data de la signatura electrònica
El secretari general
Ignacio Río Santos
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ANNEX. CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per l’Ajuntament de Vila-seca
en l'activitat contractual, s'informa del següent:
Activitat de Tractament de dades:

Contractació

Responsable del tractament:

Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca (Tarragona)
977 309300
https://seuelectronica.vila-seca.cat

Delegat de protecció de dades:

Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca (Tarragona)
977 309300
dpd@vila-seca.cat

Finalitat del tractament:

Gestió administrativa de la contractació pública d’obres,
serveis i subministraments

Legitimació del tractament:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic

Procedència dades:

De la persona interessada o del representant legal

Destinataris dades:

1. Registre Públic de Contractes i de licitadors
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva
Contractació Administrativa de la Generalitat
Catalunya,
2. Sindicatura de Comptes,
3. Jutjats i Tribunals de Justícia,
4. Publicacions al Perfil del contractant,
5. Portal de Transparència de la Generalitat
Catalunya

de
de
de

de

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i
eliminació documental de l’Ajuntament de Vila-seca
Drets de les persones interessades

La persona interessada té dret a sol·licitar al
responsable del tractament l’accés a les seves dades
personals, la rectificació o supressió, la limitació i la
oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de
les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada

Dret a presentar reclamació:

Es pot formular reclamació davant
l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat
Catalana de Protecció de dades (APDCAT)

Obligatorietat:

Per aquest tractament la persona interessada està
obligada a facilitar les dades atès
que en cas contrari no es podria donar compliment a la
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finalitat corresponent
Decisions automatitzades

No existeixen decisions automatitzades en aquest
tractament

ANNEX 1 - DEUC
D'acord amb l'article 141 LCSP: els òrgans de contractació han d’incloure en el plec,
juntament amb l’exigència de declaració responsable, el model al qual aquesta s’ha
d’ajustar. El model que reculli el plec ha de seguir el formulari de document europeu únic
de contractació aprovat en el si de la Unió Europea
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el document europeu
únic de contractació (DEUC), adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en el
qual inclou en cadascun dels apartats les instruccions corresponents i les indicacions
sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE.
Document europeu únic de contractació DEUC, el qual es troba al següent enllaç de la
web
de
la
Junta
Consultiva
de
la
Generalitat
de
Catalunya,
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_el
ectronica/DEUC-cat.pdf
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT
DE NORMATIVA NACIONAL
A INSERIR EN EL SOBRE 1
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
empresa
o balanç general anual no superior als 43
milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
Gran empresa
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
Microempresa

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

-

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

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
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-

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

NO

NO obligat per normativa

-

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

-

NO obligat per normativa

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

-

NO

NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

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

-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Vila-seca per tal de fer la modificació
corresponent.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”
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ANNEX 3 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o
bé, en nom de ............................................... (si actua per representació expressant la
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i
el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores del
procediment obert, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte administratiu
de serveis de .............................., accepta íntegrament les condicions i obligacions que
dimanen dels esmentats documents, es compromet a complir-les estrictament, ofereix
realitzar l’objecte contractual de referència per la següent oferta:
I ofereix el preu anual d’adjudicació per la quantitat total de: ...........................€ IVA inclòs
(xifra en lletres i en números), de les quals...........................................€, es corresponen al
preu del contracte sense IVA i .........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
Nota: S’adjunta a continuació el quadre econòmic de detall corresponen al
subministrament del present contracte. L’ompliment d’aquest quadre es d’obligat
compliment. En el cas, que l’empresa licitadora no l’adjunti es considerarà l’oferta
nul.la de ple dret.
.

(data i signatura, i si fa el cas antefirma)

Vila-seca,.....................................................
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ANNEX 3 - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA(QUADRE
PRESSUPOST DE LICITACIÓ)
SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ORNAMENTAL PER A LES ÀREES VERDES
DE VILA-SECA
A) Temporada Tardor - Hivern
Núm. UT
484
14.029
50

ESPÈCIE TIPUS
Cyclamen persicum ( diferents colors)
Planta temporada tipus 1(*)
Crisantem ( tipus coixí per al cementiri)
SUBTOTAL TEMPORADA A

Contenidor Preu ut TOTAL Eur
C-13
M-11
C-5 litres

B) Temporada Primavera - Estiu
Núm. UT ESPÈCIE TIPUS
8.976
Planta de temporada tipus 2(*)
1.046
Planta de temporada tipus 3(*)
SUBTOTAL TEMPORADA B

Contenidor Preu ut TOTAL Eur
C-13
M-11

C) Altres subministraments
Núm. UT
400
25
280

ESPÈCIE TIPUS
Contenidor Preu ut TOTAL Eur
Planta vivaç planta de rocalla,…
M-12
Poinsettia (Flor de Pasqua color vermell)
C-6L
(*)
Planta arbustiva tipus
C-3L
SUBTOTAL ALTRES TIPUS

TOTAL TEMPORADES
A, B i C

BASE IMP

10%
IVA

TOTAL Eur

Observacions (*):
Planta temporada tipus 1: Anthirrinum, clavell xino, col blanca, pensament,…
Planta temporada tipus 2: Begonia Big, Salvia big blue, Begonia dragon wins,…
Planta temporada tipus 3: Tagete patula, salvia farinacea, petunia,…
Planta arbustiva tipus: roser, agapanto, callistemon, phornium, euroryps,
photinia,... etc
Nota: La celda superior corresponent a “BASE IMP” será el sumatori dels
subtotals de la temporada A+B+Altres tipus. Aquest import ha de ser
coincident amb l’import de la base imponible del model de preposició
económica d’aquest Annex num 3.
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ANNEX 4 – PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES

1.

OBJECTE.

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és regular i definir l’abast del
subministrament, a l’Ajuntament de Vila-seca, de planta anual i vivaç per a diferents
parterres i jardineres del municipi de Vila-seca, relacionats en l’annex 5, i d’altres que els
serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca puguin requerir.

2.

ABAST.

L’abast del present plec de condicions tècniques específiques fa referència bàsicament
al subministrament de material vegetal i flor anual i vivaç que és necessari per a la
reposició de parterres i jardineres de flor, del municipi de Vila-seca.
La reposició de material vegetal sempre serà a càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca, la
resta de materials de reposició i de matèries primeres, mitjans humans i mecànics
necessàries per desenvolupar correctament el servei de conservació de les zones verdes
públiques del municipi aniran a càrrec de les empreses de servei municipal de
manteniment i conservació dels espais verds públics.

3.

NORMATIVA APLICABLE.

El subministrament de material vegetal està perfectament normalitzat en el recull de
normes tecnològiques editades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de
Catalunya. L’empresa contractista està obligada a conèixer el contingut d’aquestes
normes, per poder exigir al viver productor els requeriments necessaris per adquirir
material vegetal de bona qualitat.
El subministrament de la flor anual i vivaç no esta recollida en cap de les anteriors
normes, pel que s’especifiquen en els següents apartats els requeriments tècnics relatius
al subministrament d’aquestes plantes.
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4.
REQUERIMENTS TÈCNICS RELATIUS AL SUBMINISTRAMENT DE PLANTA
ORNAMENTAL.

4.1.

Referent a la plantes.

El subministrament més important d’aquest contracte fa referencia a la plata anual,
encara que també s’inclou un subministrament d’altres tipus de plantes : vivaces i
arbustives entre d’altres.
En quant al subministrament de planta anual, l’empresa adjudicatària tindrà que donar
compliment als següents requeriments:
•
Amb l’aprovació del serveis tècnics municipals l’empresa adjudicatària elaborarà
cada any un programa/calendari de subministrament de flor anual i vivaç en què hi
figurarà la següent informació:
o

Setmana de subministrament-plantació.

o

Codi del parterre.

o

Emplaçament.

o

Espècie- varietat.

o

Superfície total del parterre (m2).

o

Densitat de plantació (plantes/m2).

o

Color del grup.

o

Nombre total de plantes.

Es realitzaran dos subministraments a l’any: tardor-hivern (entre els mesos d’octubre i
novembre) i primavera-estiu (entre els mesos de maig i juny), i excepcionalment es
realitzaran els subministraments addicionals que sol·liciti l’Ajuntament de Vila-seca si així
ho considerés oportú.
•
Les plantes seran de les espècies, varietats i colors exigides pels serveis tècnics
municipals i reuniran les condicions de grandària, desenvolupament i forma de
presentació
A continuació es detalla la relació d’espècies de planta anual subministrades en els
darrers anys, per conèixer a títol orientatiu les varietats normalment utilitzades. Aquest
llistat no exclou la utilització durant la vigència del contracte d’altres espècies no
esmentades.
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Llista orientativa d’espècies i varietats de planta anual:
Antirrinum sp
Begonia dragon wing
Begonia big
Begonia boliviensis
Altres begonies sp
Bellis perennis
Dianthus chinensis
Brassica oleracea
Chrysanthemum sp
Viola tricolor
Penta lanceolata
Petunia sp
Rudbheckia sp
Salvia farinacea
Silene sp
Zinnia elegans
•
Es rebutjaran aquelles plantes que tot i tenir la mateixa mida i forma indicada,
hagin tingut creixements desproporcionats per no haver estat sotmeses a tractaments
especials, per adobats excessius, simptomatologia carencial o que hagin estat cultivades
en llocs poc adequats. Les dimensions i característiques pròpies fan referència a:
o

Diàmetre de contenidor: s’entén com el diàmetre superior de la torreta.

o

Color de les flors i color de les fulles.

o

Les plantes subministrades tindran un sistema radicular proporcional a la part

aèria desenvolupada i les arrels no sortiran mai per sota del contenidor.
o

Les plantes no podran estar sotmeses a tractaments de tipus hormonal ni a

tractaments herbicides.
o

Les plantes col·locades en el contenidor definitiu (M11,M12 i M13) en el moment

del subministrament, el pa de terra antic s’haurà homogeneïtzat perfectament amb el nou
pa de terra formant un tot.
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4.2. Referent al substrat.
S’entén per substrat el suport en què la planta es desenvolupa i les arrels hi poden trobar
l’aigua i els elements nutritius per al seu creixement. El substrat d’una planta anual i
vivaç ha de garantir les següents propietats:
• Estabilitat física: S’entén com el temps que ha de transcorre sense que el substrat perdi
les seves propietats físiques.
• Densitat aparent: El valor d’aquest estarà comprès entre 600 i 800 Kg/m3. El substrat
serà suficientment lleuger per facilitar el maneig i el transport dels contenidors, però
alhora suficient per mantenir l’estabilitat del mateix a mesura que es desenvolupin les
plantes.
• Aireació: Per a un desenvolupament normal del sistema radicular serà necessària una
adequada aireació. Aquest espai ha de suposar com a mínim el 20% del volum total.
• pH: El pH estarà comprès entre 5,5 – 6,5.
• Conductivitat elèctrica (extracte de saturació): La CE no superarà mai els 0,74 dS/m a
25ºC.
• Capacitat d’intercanvi catiònic: Se situarà entre els 15 i 50 meq/100 cm3.
• Fertilitat: El substrat contindrà els nutrients necessaris que la planta necessita, sense
que es presentin evidents símptomes de carència de nutrients.
• Capacitat de retenció d’aigua: El substrat assegurarà la màxima retenció d’aigua sense
posar en perill l’aireació. L’aigua fàcilment assimilable estarà al voltant del 20%.
• Esterilitat: El substrat estarà lliure de patògens de qualsevol tipus que puguin afectar
directament o indirectament a les plantes.
• Hidratació del substrat: Si el substrat s’asseca per manca d’aigua, aquest ha de tenir la
propietat de ser capaç de recuperar la capacitat d’absorbir aigua.
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4.3.

Referent als contenidors.

•Contenidor: s’entén com la torreta amb el que es subministra la planta.
•Les plantes anuals o flor anual i vivaç se subministraran en “contenidors de mides
diferents , majoritàriament seran de M11, però també M12 i M13 de forma troncocònica
invertida de plàstic (polietilè, polipropilè o PET).
•Els contenidors estaran lliures de males herbes, especialment de grama per la dificultat
de la seva eliminació.
•Des de el punt de vista mediambiental, els contenidors seran reciclats pel propi
productor de la planta, mai es cremaran ni es llançaran en els contenidors de rebuig.
4.4. Referent al transport.
• El transport de les plantes amb el seu corresponent contenidor de l’11 es farà
mitjançant safates de plàstic de capacitat per a 15 unitats (3x5) i es col·locaran dins dels
carretons (carries) (28 safates aproximadament per prestatge) sense que les plantes es
provoquin danys les unes amb les altres.
• Els camions que s’utilitzaran per transportar les plantes anuals seran del tipus isoterm o
coberts amb tendals, amb la finalitat d’evitar la dessecació de les plantes durant el
transport.
• Cal que el camió procedent del viver descarregui en el mateix lloc on s’han de plantar
les plantes per evitar una excessiva manipulació de les safates. En l’annex 5, es detalla
la ubicació de les jardineres i parterres del municipi de Vila-seca.
• El packaging i el transport del subministrament de planta per a cadascuna de les dues
temporades anuals de subministrament es realitzarà de forma progressiva seguint el
ritme de plantació i de coordinació amb les empreses de servei de manteniment i
conservació dels espais verds municipal. AQUESTA CONDICIÓ D’OBLIGAT
COMPLIMENT, REPRESENTA QUE NO ES PODEN SUBMINISTRAR EN UN SOL
TRANSPORT TOTES LES PLANTES PROGRAMADES EN UNA TEMPORADA (
tardor_hivern / primav_estiu). L’empresa adjudicatària entregarà les plantes en diferents
entregues per evitar un possible deteriorament de les mateixes en el cas que surgeixin
contratemps de tipus meteorològic, força major, o altres incidències no previstes.
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4.5. Criteris d’acceptació i rebuig.

Els serveis tècnics municipals vetllaran perquè es compleixin els següents criteris a
l’hora de recepcionar les plantes:
•Es rebutjaran aquelles plantes que no pertanyin a l’espècie, varietat, color de flor i color
de fulla indicades en el programa de subministrament acceptat anualment pels serveis
municipals competents. Alhora han de complir les condicions de grandària,
desenvolupament i forma de presentació indicades en el mateix programa.
•Es rebutjaran aquelles plantes que en qualsevol part dels seus òrgans sofreixin o puguin
ser portadores de qualsevol plaga o malaltia. També aquelles que manifestin problemes
fisiològics o carencials.
•Es rebutjaran aquelles plantes que durant el transport o en les operacions de càrrega i
descàrrega hagin patit danys.
•Es rebutjaran aquelles plantes que quan es desprengui el contenidor del pa de terra,
aquest es desfaci per una manca de desenvolupament radicular. O en cas contrari, es
rebutjaran aquelles plantes que disposin d’un gran nombre d’arrels fora del contenidor.
•En el cas que es subministrin plantes de cicle bianual, vivaç,... aquestes sempre se
subministraran de primer any. Es rebutjaran aquelles plantes que hagin estat pinçades i
preparades per a passar com a planta anual sent aquestes plantes recuperades.
A Vila-seca, en data de la signatura electrònica

Josep Mª Rofes i Sans
Cap de l’Àrea de Serveis Generals
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ANNEX 5 – RELACIÓ DE PARTERRES I JARDINERES
NUCLI:

LA PINEDA

Parterres

Nom

Superfície

1
2
3
4
5
6
7
8

PERRUQUET esquerra
PERRUQUET central
PERRUQUET dret
JARDINS CENTRALS jardinera elevada
OF. TURISME PINEDA davant esquerre
OF. TURISME PINEDA davant dreta
OF. TURISME PINEDA laterals i darrera
Jardins Pau Casals Hacienda

m2
76
120
88
3
4,2
12
34
44

NUCLI:

Nom

Superfície

Jardines Centre cívic

m2
18

Nom

Superfície

Plaça Ramon Muntaner
Plaça de M.A. Capmany
Biblioteca Municipal
Av.Ramon d'Olzina (Esplai)
Av. Ramon d'Olzina (Aquàtiques)
Carrer Anselm Clavé
Plaça de Joan Kies Hellmont
Cementiri (exterior)
Cementiri (interior)
Jardineres Casc antic
Jardins Castell

m2
138
41
22
29
58
13
75
105
4
30
19

1

Parterres
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Total
plantes
unitats
1216
1920
1408
48
67,2
192
544
704

Densitat
plantació
uts/m2
16

Total
plantes
unitats
288

Densitat
plantació
uts/m2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Total
plantes
unitats
2.208
656
352
464
928
208
1.200
1.680
64
480
304

LA PLANA

Parterres

NUCLI:

Densitat
plantació
uts/m2
16
16
16
16
16
16
16
16

VILA-SECA
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PLÀNOLS
EMPLAÇAMENT DELS PUNTS
DE DESCÀRREGA DE PLANTA

47

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

19

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIPA011: PARC DEL CASTELL
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

58

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA022: JARDINS DEL CR. DE LA RIERA - AVDA. RAMON
D'OLZINA
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

29

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA024: PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

75

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA025: PLAÇA DE JOAN KIES HELLMONT
abril 2020

I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA031: JARDÍ DEL CR. JOSEP ANSELM CLAVÉ
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

22

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA033: JARDÍ D'ESTEVE PUJALS FONTRODONA
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

105

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA042: PLAÇA DEL CEMENTIRI
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

4

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA045: CEMENTIRI
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

138

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA057: PLAÇA DE RAMON MUNTANER
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor
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CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
VIJA058: PLAÇA DE MARIA D'AURÈLIA CAPMANY
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

287.14

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
PIPA002: PARC DEL PINAR DE PERRUQUET
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor
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CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
PIJA005: JARDINS DE L'ET PLAÇA DE LA UNIÓ EUROPEA
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

9

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
PIJA007: JARDINS OFICINES PATRONAT DE TURISME II
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

50.2

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
PIJA027: JARDINS OFICINES PATRONAT DE TURISME I
abril 2020

Àmbit jardí
(m2 de flor)

Parterre amb flor

18

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
PLJA006: CENTRE CÍVIC DE LA PLANA
abril 2020

Àmbit on es troben les jardineres de flor (30 jardineres)

CONTRACTE DE SUBMINSITRAMENT DE PLANTAANUAL
I VIVAÇ PELS PARTERRES DE FLOR A VILA-SECA
JARDINERES CENTRE HISTÒRIC
abril 2020

