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Assumpte

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

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera, en sessió ordinària de data 11 de febrer de
2021, va aprovar l’expedient de contractació del servei consistent en els treballs de manteniment
de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les sense edificar del
municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7 reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa
social i a empreses d’inserció, Disposició addicional quarta de la Llei de Contracte del Sector Públic)
–comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de licitació en els termes
següents:
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1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

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

Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 937643717.
Adreça electrònica: contractacio@tordera.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La mateixa data que per a la presentació de
proposicions.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Treballs de reducció de la densitat d’arbrat i d’estassada i trituració del
sotabosc, tant a la franja de baixa combustibilitat de les urbanitzacions, com a les parcel·les
sense edificar de les urbanitzacions del municipi de Tordera, en els termes que es descriuen en
el Plec de prescripcions tècniques particulars.
b) Admissió de pròrroga: Sí, 1 anualitat més, sense que la durada total del contracte superi els 2
anys.
c) Divisió en lots i número de lots: 9 lots. Els licitadors poden presentar oferta a 1 lot, varis lots o
bé a la totalitat dels lots, excepte al lot 7 el qual està reservat a centres especials d’ocupació
d’iniciativa social i a empreses d’inserció.
d) Lloc d'execució: Terme municipal de Tordera, 08490.
e) Termini d’execució: 44 dies naturals, període comprés entre el 3 de maig de 2021 i el 15 de juny
de 2021.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 77200000-2 Serveis forestals.
h) Codi NUTS: ES511.
4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Serveis.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.
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5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 550.981,56 euros, sense IVA.
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Import
(sense impostos)
250.446,16 €
25.044,62 €
250.446,16 €
25.044,62 €
550.981,56 €

Descripció
Pressupost any 1 (Anualitat 2021)
Modificació any 1 (Anualitat 2021) fins un 10%
Pròrroga 1, any 2 (Anualitat 2022)
Modificació any 2 (Anualitat 2022) fins un 10%
Valor estimat del contracte (VEC)

b) Pressupost base de licitació:
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Lot núm.
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7 (Reservat)
Lot 8
Lot 9
Total

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

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

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

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

6 Admissió de variants

12/02/2021 2n Tinent d'alcalde

a) No s’admeten variants. Els licitadors que presentin variants seran exclosos.
7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Sí, 5 % sobre l'import d’adjudicació de cada lot, IVA exclòs, excepte al lot 7 reservat a
centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció, no s’exigeix la garantia
definitiva per a aquest lot.
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8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Opcional O-6-1
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b) Solvència econòmica i financera:
b.1) Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels 3 últims disponibles, import mínim 30.000,00 euros/any, impostos inclosos.
b.2) Assegurança d’indemnització.
Descripció: Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals que cobreixi els riscos
derivats dels treballs, per import mínim de 150.000,00 euros.
c) Solvència tècnica i professional:
c.1) Treballs realitzats.
Descripció: Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que constitueixen l'objecte del contracte amb un mínim de 2 serveis en el curs dels 3 darrers
anys import mínim per servei de 20.000 euros, sense impostos.
c.2) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques encarregats del control de qualitat.
Descripció: Els empresaris han d’acreditar com a mínim 1 persona amb coneixements i
competències del mateix àmbit competencial mitjançant, d’una banda, amb l’aportació de
fotocòpies dels títols o bé certificats emesos pels col·legis professionals conforme estan
col·legiats i habilitats per exercir la professió, i per altra banda, amb l’aportació d’una declaració
responsable de compromís signada per l’empresari i pel personal tècnic o les unitats tècniques,
tant si estan integrats en l’empresa com si no, dels quals l’empresa disposarà per a la prestació
del servei.
9 Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació:
Criteri de valoració
1- Oferta econòmica
2- Millora relacionada amb la perspectiva de gènere

Tipus de criteri
Automàtic
Automàtic
Total puntuació

Puntuació
Fins a 90 punts
Fins a 10 punts
100 punts

b) Adjudicació de lots: Les empreses licitadores poden presentar oferta a 1 lot, varis lots o bé a la
totalitat dels lots, excepte al lot 7 el qual està reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa
social i a empreses d’inserció. Per fer-ho, només cal que empleni els models Annex 3.X (Model
de presentació de l'oferta econòmica Lot X) dels lots desitgin participar. Les empreses licitadores
només podran ser adjudicatàries d’un sol lot (excepte en el cas que el número d’empreses
admeses sigui inferior al número de lots, que en aquest cas les empreses licitadores podran ser
adjudicatàries de varis lots).
Una vegada la Mesa de contractació hagi valorat totes les ofertes presentades s’emetrà la relació
valorada, puntuada i ordenada per ordre decreixent de les diferents proposicions per a cadascun
dels lots. Per als lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9, la Mesa de contractació, d’acord amb el número
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d’empreses licitadores participants realitzarà la proposta d’adjudicació, per puntuació
obtinguda i el criteri de preferència escollit per l’empresa licitadora, i seguint els següents
criteris:
-
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-

Si el número d’empreses licitadores és inferior a 8 (vuit), cap la possibilitat d’adjudicar més
d’un lot a una empresa licitadora, aplicant, en primer terme el criteri de puntuació, i en segon
terme el criteri preferència escollit per l’empresa licitadora.
Si el número d’empreses licitadores és igual o superior a 8 (vuit), s’adjudicarà un sol lot per
empresa licitadora, aplicant, en primer terme el criteri de puntuació, i en segon terme el
criteri de preferència escollit per l’empresa licitadora.

En el cas que l’ordre de preferència escollit per l’empresa licitadora en qualsevol lot entri en
conflicte (marcar idèntic ordre de preferència a varis lots) amb l’ordre de preferència escollit per
qualsevol altre lot per la mateixa empresa licitadora; marqui més d’una preferència en el mateix
lot; o bé, no indiqui l’ordre de preferència (casella en blanc), el criteri que s’aplicarà a tots els
lots serà l’ordre de preferència decreixent tenint en compte el número d’hectàrees dels lots.
10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte estan especificades a la clàusula 35 del plec de
clàusules administratives particulars i són les següents:
a) Condicions de tipus social. La present condició especial d’execució té la consideració
d’obligació contractual essencial als efectes previstos als articles 71.2 i a la lletra f) de
l’apartat primer de l’article 211 de la LCSP, per tant, l’incompliment de qualsevol d’elles serà
causa de resolució del contracte. Serà condició especial d’execució del contracte de caràcter
social la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral (Llei
17/2015, del 21 de juliol), garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
b) Condicions en matèria mediambientals. L’empresa adjudicatària haurà de respectar en tot
moment la legislació aplicable en els diferents nivells normatius (comunitari, estatal,
autonòmic i local), tant la que es trobi en vigor a l'inici de l’execució del contracte com la que
pugui promulgar durant la vigència del contracte i resulti d’aplicació, de manera que haurà
de conèixer els requisits ambientals que puguin afectar l'acompliment de les tasques
previstes en el contracte.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
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a) Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 12/02/2021.
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12 ACP aplicable al contracte
a) Acord sobre Contractació Pública negociat en el marc de l’OMC: Sí.
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13 Presentació de les ofertes
a) Termini de presentació de proposicions: dins el termini de trenta (30) dies naturals comptats
des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea,
el qual finalitzarà a les 14:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a
dir, a les 14:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
Si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
Al perfil de contractant es publicarà la data final de termini de presentació de proposicions.
b) Documentació que cal presentar: Especificada a la clàusula 21 del plec de clàusules
administratives particulars:
Sobre A. Documentació general: Document europeu únic de contractació (DEUC).
Sobre B. Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No s’admeten.
c.2) Presentació Electrònica: Sí, mitjançant licitació electrònica (Sobre Digital) a l’adreça
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera
d) Formats de documents electrònics admissibles: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rtf, .zip
e) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Les empreses podran licitar a
un, a varis o a tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte, excepte el lot 7 el qual està
reservat a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció.
f) S’utilitzen les comandes electròniques: No.
g) S’accepta la facturació electrònica: Sí, obligatori presentar factura electrònica.
h) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No procedeix.
j) Criteris objectius de selecció dels candidats: No procedeix.
k) El procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del nombre
d’ofertes o solucions): No procedeix.
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Tordera.
b) Lloc: carrer Sant Ramon, 42, Tordera, 08490.
c) Data i hora: Sobre A, dins el termini màxim de 7 dies naturals a comptar del darrer dia del termini
de presentació de proposicions.
Sobre B, el dia 17/03/2021 a les 10:00 h.
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d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions contingudes
dins el Sobre B, és públic.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: termini màxim de 2
mesos a comptar de l’últim dia de presentació de proposicions, ampliable en 15 dies hàbils més
quan sigui necessari seguir els tràmits a què es refereix l’apartat 4 de l’article 149 de la LCSP
sobre ofertes anormalment baixes.
15 Despeses d'anunci

12/02/2021 Secretària

a) La present licitació no genera depeses de publicitat, per tant, l’adjudicatari no ha d’abonar cap
import per aquest concepte.
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
a) Idiomes admesos: Català i/o castellà.
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17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, 14, Barcelona, 08003.
c) Termini per presentar recurs: Dins el termini de 15 dies hàbils, d’acord amb les especificacions
que fixa l'article 50 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
d) Tipus de recursos: Especificat a la clàusula 61 del plec de clàusules administratives particulars, i
que són els següents:
d.1) Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims;
els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació (Ajuntament de Tordera, Plaça Església, 2, 08490 de Tordera) o davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Via Laietana, 14, 08003 de Barcelona),
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
d.2) Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Per tant, contra els acords de l’òrgan de contractació, que posen fi a la via administrativa,
poden interposar-se els recursos següents:
• Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
• Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
• Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es
consideri oportú.
d.3) 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.
18 Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat
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Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2021 / 11

a) Programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.
El que es publica per a general coneixement, a Tordera, a data de signatura electrònica

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué
Josep Llorens Muñoz

12/02/2021 2n Tinent d'alcalde
Signatura 1 de 2

12/02/2021 Secretària

Així ho mana i signa Josep Llorens Muñoz, el 2n tinent d’alcalde per delegació (DA 2019/829),
davant meu, Marta Portella Nogué, secretària.
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