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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ
CLÀUSULA 1. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Objecte del contracte:
L’objecte d’aquesta licitació és executar els treballs d’obertura i manteniment de les
franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les zones verdes
municipals al municipi de Sentmenat.
Comprenen:
-

Els serveis de manteniment de la franges perimetrals de protecció contra
incendis forestals de les urbanitzacions de Can Canyameres, Pedra-Santa, Can
Vinyals i Can Fargues.

-

Els treballs d’obertura de les franges de les edificacions aïllades de Guanta.

Tot d’acord amb els projectes Plans de Prevenció d’Incendis forestals de les
Urbanitzacions (PPU) que obren a l’expedient.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
classificació/criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, els
criteris per adjudicar el contracte, així com les condicions d'execució, el valor estimat del
contracte amb indicació de tots els conceptes que l'integren, inclosos els costos
laborals, l'elecció del procediment i la decisió de dividir en lots l'objecte del contracte
estan acreditats a l'expedient 1148/2021, de conformitat amb el previst a l'art. 116.4 de
la LCSP.
El contracte definit té la qualificació de contracte mixt d’obres i serveis d'acord amb
l'article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP),
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:
Lot

Descripció
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La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte, tal i com queda acreditat a
l’expedient, és assegurar l’existència d’una franja perimetral de protecció contra incendis
forestals (o franja de protecció) de vint-i-cinc metres d’amplada lliure de vegetació seca i
amb la massa arbrada aclarida i podada, al voltant de les urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions sense continuïtat amb la trama urbana o en contacte amb la zona forestal.
De la mateixa manera, assegurar que la vegetació de les zones verdes i parcel·les no
edificades municipals afectades tingui les mateixes condicions que les franges
perimetrals, tot complint amb la normativa de prevenció d‘incendis forestals.

1
2

Serveis de manteniment de franges de protecció de les urbanitzacions Can
Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues
Obres d’obertura de franges de protecció de les edificacions aïllades de
Guanta

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
45111220-6
77211400-6

Treballs de desbrossada
Serveis de tala d’arbres

77231000-8

Serveis de gestió forestal

77230000-0

serveis de desbrossada

1.4 Determinació de la prestació principal
Per a la determinació de les normes que regiran l'adjudicació dels contractes mixtos
hem d'acudir al caràcter de la prestació principal.
El valor estimat de cada tipus de contracte és:
TIPUS DE CONTRACTE
Serveis (lot 1)
Obres (lot 2)

VALOR ESTIMAT
30.137,07€
24.975,37€

1.5 Limitació d'adjudicacions de lots
Els licitadors podran presentar ofertes a un o als dos lots, és a dir, no hi ha limitació per
a la presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació, si
bé, si un licitador resulta adjudicatari de tots dos lots, haurà de justificar de forma fefaent
i adequada que l’adscripció de mitjans i de personal permet realitzar la prestació dels
treballs en el termini i forma indicats en els plecs de prescripcions tècniques.
Els licitadors hauran d'indicar en cada sobre el lot al qual presenten oferta.

1.6 Oferta Integradora
No s’admet la presentació de propostes amb ofertes integradores.
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A la vista de l'anterior, la prestació de serveis té el caràcter de prestació principal.

CLÀUSULA 2. Tramitació de l’expedient i procediment de selecció i adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Es durà
a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en virtut d'allò establert a
l’article 116, 131, 159.6 i concordants de la LCSP.
L’aplicació d’aquest procediment resulta possible en no tractar-se d’un projecte
d’especial complexitat.
Per raó de l'import del contracte, és l'Alcaldia l'òrgan competent per aquesta
contractació, en exercici de les facultats que li atribueix la Disposició addicional segona
de la LCSP. Tot això sense perjudici de la possibilitat de delegació d’aquestes facultats i
competències, d’acord amb l'article 61 de la LCSP.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula onzena.

CLÀUSULA 3. Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb aquesta contractació,
d’acord amb l’art.63 LCSP, s’ha d’accedir al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat, a través de l’adreça següent:

CLÀUSULA 4. Pressupost d'Execució Material, Pressupost Base de Licitació i
valor estimat del contracte
El preu del contracte està basat en els projectes Plans de Prevenció d’Incendis
Forestals a les Urbanitzacions (PPU), que obren a l’expedient, un cop revisats i
actualitzats en la seva base de preus segons IPC des de la seva redacció, l’increment
d’IVA i tenint en compte que s’han realitzat manteniments amb periodicitat anual.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 66.686,06
euros, IVA inclòs, desglossat segons consta en l’informe tècnic justificatiu i demés
informació de l’expedient.
A continuació es detalla el pressupost de cada lot:
Pressupost
Lot 1
Lot 2

IVA exclòs
30.137,07€
24.975,37€

21% IVA
6.328,78€
5.244,83€

IVA inclòs
36.465,86€
30.220,20€
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=10112229

Total pressupost

55.112,44€

11.573,61€

66.686,06€

A) Per al Lot 1: Serveis de manteniment de franges de protecció de les urbanitzacions
Can Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues:
Pressupost de 30.137,07€, IVA exclòs, més 6.328,78€, en concepte de 21% d’IVA, fent
un total de 36.465,86€ IVA inclòs.
B) Per al Lot 2: Obres d’obertura de franges de protecció de les edificacions aïllades de
Guanta:
Pressupost de 24.975,37€, IVA exclòs, més 5.244,83€, en concepte de 21% d’IVA, fent
un total de 30.220,20€, IVA inclòs.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 i concordants LCSP.
Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 55.112,44 euros, IVA exclòs.

La despesa màxima derivada d’aquesta contractació de 66.686,06 euros, IVA inclòs, es
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 420-1720-22799 del pressupost
vigent de l’Ajuntament.
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal,
en la qual existeix crèdit suficient que es reté.

CLÀUSULA 6. Termini d'Execució
El termini d’execució per a cadascun dels lots serà de 4 setmanes. La previsió
d’execució serà la següent:
Lot 1 de manteniment: de 15/05/2021 a 15/06/2021
Lot 2 d’obertura: de 15/10/2021 a 15/12/2021
En el lot 1 de serveis, l’inici del termini de la prestació començarà amb la formalització
del contracte.
En el lot 2 d’obres, l'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de
7

Codi Validació: 7F5PG47SCFTFNZ42FE3LHKGY3 | Verificació: https://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 50

CLÀUSULA 5. Existència de crèdit

comprovació del replanteig. La planificació d’aquest lot es fa passada l’època d’alt risc
d’incendi per raons tècniques i per donar temps d’ultimar actuacions administratives
d’aprovació del PPU corresponent i tramitació de permisos i autoritzacions necessaris.
El contracte no serà prorrogable

DADES RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 7. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
7.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició per a cada lot, ni
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.

7.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes

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/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=sentmenat&idCap=10112229&ambit=&
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya.
La documentació per prendre part en el procediment es presentarà en el termini de 10
dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Si l’últim dia de presentació fos inhàbil, el termini s’entendrà prorrogat fins el primer dia
hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Tampoc seran admeses les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per a valorar-les.

8

Codi Validació: 7F5PG47SCFTFNZ42FE3LHKGY3 | Verificació: https://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 50

Presentació Electrònica

Es recomana als licitadors que en accedir al Perfil del contractant dins la licitació (elicita) comprovin la informació necessària de com presentar l’oferta amb sobre digital,
amb el manual d’informació, preguntes i respostes, vídeo explicatiu, així com diverses
qüestions tècniques, respecte dels formats que admet la plataforma i les signatures.
En els següents enllaços s’explica com s’han de presentar les proposicions:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/docu
mentacio.xhtml
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al
contingut d’aquests.

Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta per cada lot. Tampoc no podrà
subscriure cap oferta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o figurés
en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les sol·licituds que hagi subscrit. Una vegada presentada una
proposta no es podrà retirar. El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant el
termini de 3 mesos.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada electrònicament pel licitador, ser
original o degudament autenticada i haurà de presentar-se en els sobres corresponents.
Les proposicions són secretes i la seva presentació, d’acord amb l’article 139.1 de la
LCSP, suposa l'acceptació incondicionada per part del licitador del contingut de la
totalitat de les seves clàusules o condicions d’aquest Plec i del Plec de prescripcions
tècniques, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que es recullen en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. També la presentació de les
9
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta,
la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En cas que el virus informàtic esborri,
malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades informàtiques, programes
informàtics o documents electrònics, per causes imputables a l’empresa licitadora, es
podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles
accions penals, segons allò que preveu l’article 264 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23
de novembre, del codi penal

proposicions per part de les empreses licitadores suposa que autoritzen a l’Ajuntament a
obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades i documents en
relació amb els procediments derivats d’aquesta licitació, amb validesa fins el moment
de l’adjudicació i si resulta adjudicatari fins la vigència del contracte.
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de
contractació a través de l’apartat Dubtes i preguntes del Tauler d’Avisos de l’espai virtual
de la licitació, del Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sentmenat. El termini màxim
d’acceptació de les preguntes serà de 5 dies naturals abans de finalitzar el termini de
lliurament de les ofertes i les respostes es penjaran com a màxim fins a 3 dies naturals
abans de la finalització del termini de presentació.
Els plecs de clàusules reguladores d’aquesta contractació i la documentació
complementària estaran disponibles en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat, accessibles des de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=sentmenat&idCap=10112229&ambit=&

Cadascun dels arxius presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el
secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.

SOBRE ÚNIC DIGITAL

-

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a
Annex 1 d’aquest PCAP, segons l’apartat 1 de l’art. 159.4 de la LCSP.

-

Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics, d’acord amb el model que
consta com a Annex 2 d’aquest PCAP, essent:
. l‘Annex 2.A el model relatiu a la proposta de criteris del lot 1 (Serveis de
manteniment de franges de protecció de les urbanitzacions Can Canyameres,
Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues) i
. l’Annex 2.B el model relatiu a la proposta de criteris del lot 2 (Obres d’obertura
de franges de protecció de les edificacions aïllades de Guanta)

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, sense perjudici d’allò establert a la clàusula catorzena del present Plec.
10
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Contindrà la documentació següent:

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.

7.3. Informació als licitadors
D’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la informació
obrant al Registre Oficial d’Empreses Licitadores no consti suficient, vigent o
actualitzada.
Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en el plec de clàusules
administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada
per l’empresari del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com
dels projectes i del plecs de prescripcions tècniques, sense cap reserva.
Les ofertes seran secretes. De conformitat amb l’article 159.6.d) de la LCSP es
garanteix, mitjançant un dispositiu electrònic, que les proposicions no s’obren fins que
no hagi finalitzat el termini per presentar-les, de manera que no s’ha de celebrar cap
acte públic per obrir-les.

7.4 Contingut de les proposicions
En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional
exigits variïn d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o
grup de lots al qual s'apliquin aquests requisits de solvència.

Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals
que la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant
totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.

CLÀUSULA 8. Mesa de Contractació
D’acord amb l’art. 326.1 de la LCSP, en tractar-se d’un procediment obert simplificat
abreujat i criteris d’adjudicació automàtics, no es fixa constitució de la Mesa de
contractació.

CLÀUSULA 9. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
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En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador,
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels
mitjans adscrits a l'execució del contracte.

En cas de persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de l’entitat
comprèn el desenvolupament de les activitats que constitueixen l’objecte del contracte al
que concorren i amb aquests efectes.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en
ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa
a la seva personalitat i capacitat d’obrar.
El moment decisiu per apreciar la concurrència del requisit de capacitat exigit per
contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini de presentació de les
ofertes.
Els candidats no hauran d’estar incursos en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb l'Administració Pública, previstes en l'art. 71 de la LCSP, en la data de
conclusió del termini de presentació de sol·licituds de participació.

CLÀUSULA 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments
Malgrat no ser necessària l’acreditació d’aquesta solvència, d’acord amb l’article 88 i 90
de la LCSP i en relació amb la tipologia i característiques dels treballs a realitzar, la
solvència demanada per participar en aquest procediment és la que a continuació es
relaciona.
Els requisits de solvència exigits per contractar amb l'Administració han d’existir en la
data de finalització de la presentació d’ofertes.
El licitador haurà de complir les condicions següents en relació amb cadascun dels lots:

El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis disponibles o en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor
igual o superior al del pressupost de licitació per cada lot en que presenti oferta (de
manera que es vagin acumulant imports per cada lot en que presenti oferta el licitador,
fins a que si el licitador es presentés oferta a la totalitat dels lots, l’import acumulat
hauria de ser d’almenys el 80% del pressupost de licitació d’aquest contracte (44.089,95
euros, IVA exclòs). En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
s’entendrà proporcional a aquest període.
Mínim de solvència:
Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats igual o superior al 80% del
pressupost de licitació, IVA exclòs, del total del lot per al que presenti oferta:

IMPORT SOLVÈNCIA (IVA exclòs)
LOT 1
LOT 2

24.109,66 €
19,980,30 €

TOTAL LOTS

44.089,95 €
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Solvència econòmica i financera:

Acreditació documental:
Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats en
el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el
registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Si escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de
la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2
corresponents.
Al respecte del règim de cotització cal aclarir que el personal destinat als treballs haurà
d’estar cotitzant al règim general de la seguretat social, amb excepció dels autònoms
que en tot cas, no podran tenir treballadors al seu càrrec en el sistema especial per
treballadors per compte aliè agrari.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades
les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà
l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a
l’inici de l’activitat contractada.
Cal remarcar que en el cas que el licitador presenti oferta per diferents lots haurà
d’acreditar la relació de treballadors destinats a cada lot ofertat per poder-lo executar de
forma independent.

Solvència professional o tècnica:

A) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim
els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot
acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el
Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a
l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres
primers dígits dels codis respectius de la CPV.
Mínim de solvència: Haver executat 1 o més contractes similars, executats en els últims
tres anys per import igual o superior al pressupost de licitació de cadascun dels lots (IVA
exclòs). Cas de presentar oferta a tots dos lots, l’import serà igual o superior a
55.112,45 euros sense IVA.
Acreditació documental: Certificats de bona execució indicant import, dates i lloc
13
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Quedarà acreditada mitjançant el compliment dels següents requisits:

d’execució, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
dels sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, amb certificat expedit
pel subjecte privat.
B) Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució de
cada lot del contracte els mitjans personals i/o materials següents: (art. 76.2 LCSP):
Mitjans personals: El contractista mantindrà a peu d’obra amb caràcter fix i exclusiu per
als treballs de cada lot, un delegat o cap d’obra amb titulació d’enginyer tècnic forestal,
enginyer forestal o grau forestal
Per al Lot 1 = 10 operaris formada per 2 cap de colla, 2 especialistes en tala, 6 peons
Per al Lot 2 = 6 operaris formada per 1 cap de colla, 1 especialista en tal·la, 1
arboricultor i 3 peons
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual
Mitjans materials: El suficient per dur a terme les tasques en el termini fixat
Per al Lot 1 = 12 desbrossadores manuals, 2 motoserres, 1 motoserra telescòpica i 1
bufadora,
Per al Lot 2 = 1 tractor amb cabrestant i trituradora de martells, 1 camió amb grapa
forestal i contenedor, 1 plataforma elevadora, 6 desbrossadores manuals, 3 motoserres,
1 motoserra telescòpica i 1 bufadora

C) En relació amb l’impost sobre activitas econòmiques (IAE), si l’empresa està
subjecta, el contractista haurà d’estar donat d’alta a l’epígraf 912, corresponent a
l’objecte del contracte.
Aquest requisit té caràcter d’obligació essencial per poder optar a presentar oferta per
al Lot 1.
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
No exigible, en virtut del que disposa l’art. 77 de la LCSP. Tanmateix, la solvència
s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups,
subgrups i categories que s’indiquen:
GRUP O - SUBGRUP 6 - CATEGORIA C per al licitador que presenti oferta al Lot 1
GRUP K - SUBGRUP 6 - CATEGORIA C per al licitador que presenti oferta al Lot 2
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en
ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari pel que fa
a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o
14
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Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual

empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i
altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest plec.
D’altra banda, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea
acreditaran la seva solvència a través dels esmentats documents, justificatius del
compliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del
contracte

CLÀUSULA 11. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el
seu cicle de vida, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, es
considera adient incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s’indica i justifica, amb una ponderació total de 100 punts:
11.1 Criteris quantificables automàticament aplicables al Lot 1:
a) Oferta econòmica: fins a un màxim de 15 punts
S’assignarà la màxima puntuació prevista al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula
equilibrada, arrodonint el resultat al segon decimal:
(Preu licitació – Preu oferta que es valora)
Puntuació de l’oferta = ----------------------------------------------------------- x 15 punts
(Preu licitació – Preu millor Oferta)
.
Les ofertes que no suposin cap rebaixa sobre el preu de licitació es puntuaran en 0
punts
b) Assumpció d’increment de la superfície d’actuació sense cost per a
l’Administració: amb un màxim de 75 punts
L’objecte és incrementar la superfície de tractaments de prevenció, i dotar de major
seguretat la zona d’interfície urbano-forestal, amb l’objectiu d’ampliar les zones objecte
de la present licitació, fins a la immensa majoria de les zones efectivament afectades
definides per la legislació de prevenció d’incendis forestals aplicable (Llei 5/2003 i
actualitzacions)
L’Ajuntament es reserva qualsevol potestat per a canviar una o més zones incloses en
els plecs com a millora, si concórren, a data d’inici de l’execució del lot del contracte que
correspongui, els següents motius:


La zona proposada pel licitador ja hagués estat executada pel propi Ajuntament
o per tercers aliens al contracte
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Les ofertes es presentaran amb dos decimals.



Per canvis de priorització de les actuacions per necessitats municipals, sempre i
quan siguin zones afectades per la Llei 5/2003

En aquest cas, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar la zona que la direcció tècnica
municipal li encomani en les mateixes condicions que les ofertades per ell mateix com a
possible millora per increment de superfície. La nova/es zona/es que es proposin
permutar, en tot cas, tindrà/n unes condicions prèvies i un tractament de la vegetació
similar al de la zona original inclosa en els plecs. L’adjudicatari, en cas que el promotor
doni compliment a les condicions anteriors, estarà a obligat a realitzar aquests canvis
fins al màxim de superfície que ell mateix hagi ofertat com a millora per increment de
superfície pel lot en qüestió.
Per cadascun dels Lots es proposen una sèrie de parcel·les i zones verdes per a que el
licitador pugui assumir en la seva oferta, sense que aquest fet suposi increment ni
variació en el preu ofertat pel mateix per cadascun dels lots en què presenti oferta.
Aquestes zones verdes i parcel·les, incloses en la millora per increment de superfície
estan valorades econòmicament en funció de l’estat previ i el tipus de tractament
proposat per cadascuna de les zones i corresponen als càlculs unitaris presentats en el
puny 8è de l’informe tècnic justificatiu de l’expedient, corresponent a tractaments de
manteniment de franja de protecció segons 1.143,07 €/ha (IVA exclòs).
Criteris quantificables automàticament per increment de superfície de tractament per al
Lot 1 (màxim 75 punts)
ADREÇA

CAN
FARGUES

CL CAN FARGUES 13 Suelo
CL COLL DE SOLANET 13 Suelo

CAN
VINYALS

CL PALADELL Suelo
CL ROCA DEL COR Suelo

CAN
VINYALS

Manteniment FP Ampliada Vessant N
CL ORDIDORES 2 suelo ZV 1

CAN VILAR
AV FILADORES 2ZV5
UR PEDRASANTA 34 (P) Suelo
UR PEDRASANTA 2 (D) U.A. 26
FUTUR VIAL

PEDRASAN
TA

CL AMETLLER 35 (P) U.A.26
PARC.35 Z.V
CL AMETLLER Suelo
CL AMETLLER Suelo
CL DUKE ELLINGTON ZONA VERDE

CAN
PERICH

PL U.A.19 BOSC DE CAN PERICH
Suelo parcela 18
CL DUKE ELLINGTON 11 Suelo

REFERÈNCIA
CADASTRE
9136811DG2093N
0001RR
6286006DG2068N
0001DI
6585012DG2068N
0001AI
6587026DG2068N
0001TI
600 m.l. * 40 m
ample
8263701DG2086S
0001YD
8260402DG2086S
0001AD
7037004DG2073N
0001GL
7037005DG2073N
0001QL
7037006DG2073N
0001PL
7037007DG2073N
0001LL
7037008DG2073N
0001TL
8468016DG2086N
0001ET
8667204DG2086N
0001QT
8468019DG2086N

SUP
(M2)

SUP
TOT
(m2)

PUNT
S

1.663,00

1.663,00

1,50

976,00
15.502,0
0

1,00
16.973,0
0

495,00
24.200,0
0
35.080,0
0
1.399,00

7,50
0,50

24.200,0
0
36.479,0
0

11,50
15,00
1,00

3.012,00

1,50

396,00

0,50

1.093,00

16.835,0
0

1,00

8.645,00

5,00

3.689,00

2,00

17.169,0
0
20.379,0
0
5.351,00

8,00
57.307,0
0

9,00
3,00
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UBICACIÓ

EQUIPAMIENTOS
PL U.A.19 BOSC DE CAN PERICH
Suelo parcela 14

0001UT
8667201DG2086N
0001BT

14.408,0
0

7,00

La valoració econòmica d’aquest increment de superfície a oferir per al Lot 1, segons el
preu de manteniment justificat en aquest expedient, queda quantificada segons:
m2
ha
€/ha (IVA exclòs)
Valoració econòmica assumpció increment zones a
mantenir Lot 1

153.457,00
15,35
1.143,07
17.541,21 €

c) Reducció del termini d’execució: amb un màxim de 10 punts
Assumida l’argumentació tècnica presentada en l’expedient i fonamentada en l’informe
tècnic justificatiu s’estableix la necessitat de tenir els treballs executats corresponents al
Lot 1, abans del 15/06/2021. Per aquest motiu es valora la reducció del termini
d’execució que ofereixi el licitador segons:
Reducció del termini d’execució de les 4 previstes en els plecs fins a les 2 setmanes. (A
raó de 5 punts per cada setmana fins a un màxim de 10 punts)

11.2 Criteris quantificables automàticament aplicables al Lot 2:
a) Oferta econòmica (fins a un màxim de 15 punts)
S’assignarà la màxima puntuació prevista al licitador que ofereixi el preu més baix. Els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula equilibrada, arrodonint
el resultat al segon decimal:
(Preu licitació – Preu oferta que es valora)
Puntuació de l’oferta = ----------------------------------------------------------- x 15 punts
(Preu licitació – Preu millor Oferta)
.
Les ofertes es presentaran amb dos decimals.
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Es valorarà la reducció del termini d’execució establert en els plecs de clàusules. La
proposta s’haurà d’expressar en setmanes i s’haurà de justificar amb un quadrecronograma amb un pla de treball on s’expliqui la planificació i organització de les
feines, amb nombre de colles, personal contractat, destinació de cada colla, jornades de
treball destinades a cada sector, calendari d’inici i final, per a la seva realització amb la
màxima eficàcia. En el supòsit que no s’adjunti el quadre-cronograma o que la
reducció de termini no es consideri viable, aquest apartat no es valorarà.

Les ofertes que no suposin cap rebaixa sobre el preu de licitació es puntuaran en 0 punts

b) Assumpció d’increment de la superfície d’actuació sense cost per a
l’Administració: amb un màxim de 60 punts
L’objecte és incrementar la superfície de tractaments de prevenció, i dotar de major
seguretat la zona d’interfície urbano-forestal, amb l’objectiu d’ampliar les zones objecte
de la present licitació, fins a la immensa majoria de les zones efectivament afectades
definides per la legislació de prevenció d’incendis forestals aplicable (Llei 5/2003 i
actualitzacions)
L’Ajuntament es reserva qualsevol potestat per a canviar una o més zones incloses en
els plecs com a millora, si concórren, a data d’inici de l’execució del lot del contracte que
correspongui, els següents motius:



La zona proposada pel licitador ja hagués estat executada pel propi Ajuntament o per
tercers aliens al contracte
Per canvis de priorització de les actuacions per necessitats municipals, sempre i quan
siguin zones afectades per la Llei 5/2003

En aquest cas, l’adjudicatari estarà obligat a realitzar la zona que la direcció tècnica
municipal li encomani en les mateixes condicions que les ofertades per ell mateix com a
possible millora per increment de superfície. La nova/es zona/es que es proposin
permutar, en tot cas, tindrà/n unes condicions prèvies i un tractament de la vegetació
similar al de la zona original inclosa en els plecs. L’adjudicatari, en cas que el promotor
doni compliment a les condicions anteriors, estarà a obligat a realitzar aquests canvis
fins al màxim de superfície que ell mateix hagi ofertat com a millora per increment de
superfície pel lot en qüestió.

Aquestes zones verdes i parcel·les, incloses en la millora per increment de superfície
estan valorades econòmicament en funció de l’estat previ i el tipus de tractament
proposat per cadascuna de les zones i corresponen als càlculs unitaris presentats en el
puny 8è d’aquest informe, corresponent a tractaments de manteniment de franja de
protecció segons 1.143,07 €/ha (IVA exclòs).

Criteri quantificable automàticament per increment de superfície de tractament per al Lot
2 (60 punts)
UBICACI
Ó
RIERA

ADREÇA
AV TERRASSA 11 Suelo
AV TERRASSA 15 Suelo
PS ANSELM CLAVE Ndup:I
Suelo
PZ 1 D'OCTUBRE 18 Suelo

REFERÈNCIA
CADASTRE

SUP
(M2)

7973002DG2077S0
001XE
7973001DG2077S0
001DE
7973020DG2077S0
001GE
7973014DG2077S0
001AE

10.404,
00
28.021,
00
1.499,0
0
1.733,0
0

SUP
TOT
(m2)
57.747,
00

PUNT
S
9,00
23,0
0
1,00
1,50
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Per cadascun dels Lots es proposen una sèrie de parcel·les i zones verdes per a que el
licitador pugui assumir en la seva oferta, sense que aquest fet suposi increment ni
variació en el preu ofertat pel mateix per cadascun dels lots en què presenti oferta.

PS JOSEP DURAN 2
PL U.A.18 CAN VERNEDA

CAN
PERICH

CL CAN PERICH 14 Suelo

7969001DG2076N0
001IQ
7867603DG2076N0
001WQ
8867013DG2086N0
001IT

7.781,0
0
8.309,0
0
14.144,
00

6,50
7,50
14.144,
00

11,5
0

La valoració econòmica d’aquest increment de superfície a oferir per al
Lot 2, segons el preu de manteniment justificat en aquest expedient,
queda quantificada segons:
m2
ha
€/ha (IVA exclòs)
Valoració econòmica assumpció increment
zones a mantenir Lot 2

71,891,00
7,19
1.143,07
8.217,64 €

c) Assumpció de tal·la d’arbres d’especial complicació sense cost per a
l’Administració especials d’increment de la superfície d’actuació: amb un màxim
de 25 punts per al Lot 2 (d’aplicació única per al Lot 2 i per tant no serà
d’aplicació per al Lot 1)

Tram
PPU

Urbanització

68

Can Vinyals

44-45

Pedrasanta

Adreça
CL SERRA CAVALLERA
Suelo
Polígono 14 Parcela 38
CAN RIERA

Punts

4,00

Punts/
Ut de
peu
2,50

6,00

2,50

15

Referència cadastral

Unitats
peus

6587027DG2068N0001FI
08267A014000380000SS

10

La valoració econòmica d’aquesta assumpció d’altres peus d’especial complicació en la
tal·la a oferir per al Lot 2, queda quantificada segons:
número preus especials
€/ut (IVA exclòs)
Valoració econòmica assumpció tal·la de peus
especials Lot 2

10,00
379,55
3.795,51 €
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L’objecte és la tal·la d’arbres amb treballs en alçada, ja que per la seva ubicació, no és
viable la tal·la directa. També inclou el tractament i retirada de restes vegetals. Cal
realitzar aquests treballs amb personal amb la convenient capacitació per a realitzar els
treballs d’arboricultura en alçada i la baixada de l’arbre en seccions. Es tracta d’arbres
d’especial complicació per la proximitat amb les tanques de les parcel·les particulars
urbanes.
Els arbres estan ubicats a diferents trams de franja perimetral de les urbanitzacions de
Can Vinyals i de Pedrasanta, i per tant, no comprenen els inclosos en la franja de les
edificacions aïllades de Guanta que ja queden inclosos, valorats i incorporats en el preu
del Lot 2 d’obertura.

CLÀUSULA 12. Ofertes anormalment baixes
Es considerarà que l’oferta és anormalment baixa sempre que el preu ofert per lot
sigui inferior en un 20 % a la mitjana d’ofertes presentades i la puntuació
obtinguda per l’increment de superfície ofertada per al lot 1 sigui superior a 65
punts i superior a 55 punts per al lot 2.
En el cas que només hi hagi oferta d’un únic licitador, es considerarà oferta
anormalment baixa quan l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals i la puntuació obtinguda per l’increment de superfície ofertada per
al lot 1 sigui superior a 65 punts i superior a 55 punts per al lot 2.
En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la
valoració de l’oferta i en precisi les condicions, segons el que estableix l’article 149 de la
LCSP.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables
en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

CLÀUSULA 13. Preferències d'adjudicació en cas d'empats

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin a la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior als que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
- En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà en favor de la empresa
que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, inclogui mesures de caràcter
social i laboral que afavoreixi la igualtat d’oportunitat entre dones i homes.
- En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que
es durà a terme en acte públic, prèvia la perceptiva convocatòria.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb
caràcter previ.

CLÀUSULA 14. Classificació de les ofertes i presentació de documentació prèvia
a l’adjudicació
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En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, s'utilitzaran els següents criteris i per aquest ordre de preferència per
resoldre aquesta igualtat:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 11 del PCAP.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el departament de Secretaria procedirà a
l’obertura de les ofertes presentades per les empreses licitadores, en un acte intern en
el qual es qualificarà la declaració responsable i la resta de la documentació de l’oferta
i es determinaran les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com en el seu
cas les causes d’exclusió.
Seguidament es procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses
i, tot seguit, es realitzarà la proposta d’adjudicació en favor d’aquella empresa que hagi
obtingut la millor puntuació, la qual serà elevada a l’òrgan de contractació.
Així mateix, es podrà sol·licitar o admetre l’aclariment o esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit
de l’oferta sempre que l’aclariment o l’esmena no comportin una modificació de l’oferta,
amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquests plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el
licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa
als requisits previs per a contractar amb l’Administració, si aquesta documentació consta
en algun dels dits Registres.
El departament de Secretaria comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el
signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica i la classificació corresponent i que no està
incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r LCSP,
sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.
Tot i això, cas de no quedar degudament acreditada alguna circumstància consignada
en la declaració responsable o algun altre circumstància, o cas que la informació que
contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada, es donarà al licitador proposat
com a adjudicatari, abans de l’adjudicació, un termini de 7 dies hàbils, per a aportar la
documentació requerida, comptadors des de l’enviament del requeriment.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
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L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implica l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.

licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP.

CLÀUSULA 15. Garanties
Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb
allò que disposen els article 106, 107 i 159.6.f) de la LCSP, ja que ens trobem en un
procediment obert abreujat.

CLÀUSULA 16. Formalització del Contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de la resolució de
l’adjudicació per part del proposat contractista, de conformitat amb el que disposa l’art.
159.6.g) de la LCSP.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza mitjançant
l’acceptació de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una
penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat
amb el que disposa l’article 153.4 LCSP.

CLÀUSULA 17. Notificacions telemàtiques

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteixi la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través de la bústia electrònica sita en la seu electrònica de l’Ajuntament.
Alternativament també es notificarà a través del servei de notificacions electròniques eNOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
En tal cas, el sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un
SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu
electrònica: https://sentmenat.eadministracio.cat/info.0
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al
Perfil de Contractant.
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Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics. A aquest efecte, tots els licitadors presentaran en la seva oferta, dins el
sobre únic, l’apartat “Comunicació de dades per a la notificació per mitjans electrònics”
de l’Annex 1. Declaració responsable, degudament complimentat.

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
CLÀUSULA 18. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l’establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic:
De conformitat amb el que estableixen l’art. 202 de la LCSP, s’estableix com a condició
especial d’execució que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités
ocupar per a l’execució d’aquest contracte es trobi en situació d’atur; és a dir, que siguin
treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d’Ocupació corresponents com a
demandants d’ocupació, no ocupats.
D’altra banda, l’adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el
contractista, quan sigui requerit.
Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors
autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics
d’Ocupació corresponents, com a demandants d’ocupació, no ocupats.
L’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable on
s’indiqui qui és el treballador/a destinat a l’execució de l’obra o servei que compleix el
requisit esmentat i còpia del contracte de treball.

CLÀUSULA 19. Drets i Obligacions de les Parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable, a més dels següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Sentmenat, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència.
En particular, s’obliga a:


Facilitar a l’Ajuntament de Sentmenat la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la
normativa vigent.



Comunicar a l’Ajuntament de Sentmenat les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc
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19.1. Obligacions del contractista

l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar
que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit
procediment de licitació.


No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.



Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole
promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat,
no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment.
19.2 Assegurances
de

S’acreditarà amb còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i rebut acreditatiu d’estar al
corrent de pagament. Els licitadors han d’acreditar tenir subscrita una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la prestació objecte del
contracte, la qual s’haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i, en el seu
cas, el període de garantia que s’estableixi. El límit d’indemnització mínim per aquests
riscos serà del valor indicat anteriorment per sinistre, amb el benentès que aquesta
quantia no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser
declarat culpable.

19.3 Altres obligacions del contractista
 Complir les obligacions aplicables en matèria laboral, social, fiscal i
mediambiental, que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o les disposicions dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculin l’Estat i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP,
així com les condicions salarials dels treballadors, de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial aplicable i informar i formar el personal contractat per a
l’execució del contracte vers els riscos inherents a les tasques que
desenvolupen. Durant tota la vigència del contracte haurà de complir totes les
mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent.
 El contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable
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L'empresa adjudicatària estarà obligada a disposar d’una assegurança
responsabilitat civil per import mínim de 600.000 € per a cada lot que s’adjudiqui.

integrat en la seva pròpia plantilla que actuarà com a interlocutor davant
l’Administració; distribuirà, supervisarà i organitzarà el treball per a la correcta
execució del contracte.
 El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de
l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb
plena responsabilitat per oferir una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament.
 A tal efecte, previ a l’inici de l’execució de les obres, el contractista vindrà obligat
especificar nominalment les persones concretes que executaran l’obra i a
acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència
del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de
comunicar-se prèviament a l’Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral
s’ajusta a dret.
 El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la
seva realització, així com dels terminis parcials assenyalats, en el pla de treball,
per l’execució successiva, si s’escau.

19.4 Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb la subcontractació.

d. L’empresa adjudicatària respon de l’execució correcta del servei d’acord amb els plec
de prescripcions tècniques i amb les condicions establertes en aquest plec.
e. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el Pla de seguretat i salut.
f. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari
ha de presentar quan li demani l’Ajuntament, la següent informació:
— Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com
dels realitzats als subcontractistes.
— Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin
produït sobre aquest tema en cada trimestre.
El responsable municipal del contracte elaborarà un informe sobre el compliment
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c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.

d'aquesta justificació. En aquest informe es farà també expressa referència al
compliment de les obligacions indicades en aquesta clàusula en relació amb el personal
que gestiona el contracte.
Sense aquest informe favorable no es donarà curs al pagament de la factura
corresponent i s'iniciarà immediatament un expedient de penalització o de resolució del
contracte, segons sigui procedent.

20 Abonaments al contractista
El contractista presentarà factures mensuals. L’abonament de les factures s’efectuarà
prèvia conformitat dels serveis prestats.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Sentmenat, en els terminis establerts en
l’article 198 LCSP i en la clàusula 20.4 del PCAP, sense perjudici que se li pugui exigir la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i
han d’incloure, necessàriament, el numero d’expedient de contractació, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de l’ajuntament.
Les factures s'hauran de presentar al Registre de Factures de l’Ajuntament de
Sentmenat, dependent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les
competències en matèria de comptabilitat. Trobareu tota la informació en l’apartat
“Factura electrònica” de la pàgina web de l’Ajuntament de Sentmenat:
https://www.sentmenat.cat/

CLÀUSULA 21. Modificació del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic quan es justifiqui
suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies assenyalades a l’article
205 de la LCSPS, sempre que no s’alterin les condicions essencials de la licitació i
adjudicació.

CLÀUSULA 22. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

CLÀUSULA 23. Penalitats
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https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm

23.1 Penalitats per demora
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte i en el
seu cas dels terminis parcials fixats. En cas de no optar per la resolució del contracte i
independentment de les indemnitzacions i responsabilitats establertes en la LCSP,
s’imposaran al contractista les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60€ per cada
1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs, per dia de retard.

23.2 Altres penalitats
Per incompliment parcial o compliment defectuós de la prestació objecte del contracte,
incompliment del compromís d’adscripció de mitjans, o de les condicions especials
d’execució, o l’incompliment de qualsevol criteri que hagi servit de base per a la
valoració de les ofertes, s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el preu del
contracte (IVA exclòs), o del pressupost base de licitació quan el preu es determini en
funció de preus unitaris, segons la gravetat de l’incompliment independentment i
independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi la resolució del contracte. L’Ajuntament pot aplicar les penalitats següents,
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració, segons el següent:
Infraccions molt greus
a) La falsedat en les declaracions efectuades.
b) L’incompliment de les condicions especials d’execució i/o de les obligacions
contractuals essencials.
c) Incompliment respecte a l’adscripció de qualsevol dels mitjans compromesos a
l’oferta.

e) Falsificar documentació relacionada amb els elements de l’empresa i en especial
en la vessant comptable.
f)

Les actuacions que per acció u omissió generin greus riscos sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent, així com l’incompliment de les
prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.

g) L’incompliment del deure de confidencialitat.
h) La reiteració en la comissió de faltes greus.
Infraccions greus
a) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte quan no constitueixin falta molt greu.
b) Incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament que no impliquin increment de
costos a l’empresa.
c) Irregularitats en l’execució del contracte, d’acord amb les condicions fixades al plec
de condicions.
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d) Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal
adscrit als serveis i en especials respecte la prevenció de seguretat en el treball.

d) Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
e) La reiteració en la comissió de faltes lleus.
Infraccions lleus
Tots els incompliments, els compliments defectuosos o demores no previstos
anteriorment i que conculquin les condicions establertes en el plec tècnic o de clàusules
administratives, amb perjudici o infracció de les condicions contractuals, comportant una
deficient execució de les prestacions o produeixi descrèdit en la presència del personal
per l’aspecte del seu vestuari, dels vehicles i dels mitjans de treball.
S’entén per reiteració la comissió d’una falta del mateix caràcter sancionador per
resolució administrativa ferma.
Percentatge de les sancions
L’import de les sancions es realitzarà sobre un percentatge del preu del contracte o,
sobre el pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris (IVA exclòs):
Faltes lleus fins al 3%
Faltes greus fins al 6 %
Faltes molt greus fins al 10 %
A més, el contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb
caràcter general amb la LSCP i especialment, les prescrites a l’article 201 en quan a les
obligacions socials, ambientals i laborals.

Tramitació
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació
resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s
comptable/s de reconeixement de l’obligació, o retardar el pagament de les factures,
totalment o parcialment. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podran
fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per
considerar-se ingrés de dret públic.
Quan el contractista no compleixi amb les obligacions relatives a la prestació
contractada, que no sigui per causes imprevistes o de força major, ja sigui per no
efectuar les activitats assenyalades o perquè els treballs no siguin satisfactoris,
l’Ajuntament a proposta del responsable del contracte podrà descomptar els serveis no
realitzats o realitzats no satisfactòriament.
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En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense
donar compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament, s’imposarà
al contractista una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà
resoldre el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.

CLÀUSULA 24. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211, 245 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 23.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211.f) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
obligacions essencials per l'òrgan de contractació, i les següents:
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
- L’incompliment en l’aportació dels mitjans personals i materials compromesos.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest Plec en el
termes d’allò que disposa l’article 202 de la LCSP, sens perjudici d’allò que disposa la
clàusula anterior, referida a les penalitats.
- L’incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals previstes a la
clàusula 23 d’aquest plec.
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball
dins el termini establert en la clàusula 30 d’aquest Plec, així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableixi la mateixa clàusula.
- El retard, en més de dos mesos, del pagament del salari del personal adscrit al present
contracte.
- L’incompliment de la paritat salarial, entre dones i homes.

CLÀUSULA 25. Termini de recepció de les prestacions del contracte i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 294 del RGLCAP, així com, la recepció i la
liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
L’Ajuntament determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si escau, requerirà a
la realització de les prestacions contractades i l’esmena de les deficiències observades
amb ocasió de la seva recepció.
El contractista ha de lliurar els treballs executats o prestar el servei dins del termini
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- L’incompliment de les obligacions principals següents:

establert, el responsable del contracte examinarà la documentació presentada o la
prestació realitzada i proposarà que es porti a terme la recepció.
La recepció o conformitat es manifestarà en un acte formal i positiu dintre del mes
següent a la realització de l’objecte del contracte o en el termini que estableixi el
projecte o plecs de prescripcions tècniques en funció de les característiques del
contracte. Es podran preveure recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte
susceptibles d’aprofitament independent.
En aquesta acta s’haurà de comprovar l’acompliment de les condicions establertes i
especialment les relatives a les obligacions socials i/o mediambientals establertes, per
això el contractista independentment de la justificació documental que en el seu cas
correspongui, haurà de presentar declaració respecte al compliment de les esmentades
obligacions.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-se de manera
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau a la recuperació
del preu satisfet.
En qualsevol cas, la recepció dels treballs no exonerarà al titular del contracte dels
defectes i improvisacions en què hagi pogut incórrer.
Termini de garantia del contracte
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un mes, a comptar
des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l’Ajuntament
podrà comprovar que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions establertes per a la
seva execució i compliment i a l’estipulat en el present plec i plecs de prescripcions
tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions
als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

CLÀUSULA 26. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i
autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per
si mateix i així li faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a això siguin
necessaris.
El contractista queda obligat a instal·lar, al seu càrrec, les senyalitzacions precises per
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les
dels punts de possible perill derivat de l'execució de les obres.

CLÀUSULA 27. Subcontractació
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Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena
d’aquests.

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins al
20% de l’import d’adjudicació/pressupost de licitació, IVA exclòs.
Es podrà permetre la subcontractació de prestacions no principals o substancials del
contracte. Essent aquests únicament les prestacions següents:



Tala d’arbres especials sense caiguda directa amb personal especialista en
treballs en alçada (trepa).
Maquinària específica per a la correcta gestió de les restes vegetals generades.

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents
en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
— Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvència.
— Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
— Import de les prestacions a subcontractar.
Caldrà que el responsable municipal del contracte autoritzi fefaentment la
subcontractació amb caràcter previ a que el subcontractista pugui accedir a realitzar els
treballs designats pel contractista

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que
realitzin els treballs en qüestió en compliment de l’establert en el Reial decret llei 5/2011,
de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i
foment de la rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb
arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del
contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions
que realitzin com a mínim en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament haurà el
contractista d’aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes
anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte
actual.
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b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar
amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional
precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.

CLÀUSULA 28. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions
exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment
previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el
compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

CLÀUSULA 29. Cessió del Contracte
Ateses les característiques del contracte, no es permet la cessió del contracte.

CLÀUSULA 30. Execució del contracte d’obres

En compliment de l’establert en l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el
contingut indicat en el citat Reial decret i basat en l'Estudi de seguretat o salut o en
l'Estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya els projectes. Així mateix, durant
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en
l’Annex IV de l’esmentat Reial decret i obligacions concordants.
En cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent
que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del
contracte a què es refereix el present Plec.
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en
els articles 10 i 11 i Annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Sentmenat.
El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’una
setmana, comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte, el Pla de seguretat
i salut en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim
d’una setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que
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30.1 Pla de Seguretat i Salut

l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà
l’aprovació del pla per part de la corporació.
L'Ajuntament aprovarà el Pla de Seguretat i Salut en el treball, el qual haurà de ser
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte,
pel director tècnic de l’obra.
30.2 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
La comprovació de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com també
posar de manifest les observacions que es considerin oportunes, amb els efectes
previstos per la normativa vigent.
Dins un termini no superior a una setmana des de la data de formalització del contracte
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció
facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de
comprovació del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Sentmenat signaran una
acta d’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de
l’endemà d’aquesta notificació.

Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o
parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el
projecte modificat serà el vigent als efectes del contracte.

CLÀUSULA 31. Execució i supervisió del contracte de serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, plecs i
annexos i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empresa contractista la persona responsable del contracte a la qual es refereix la
clàusula 33 d’aquest plec.

CLÀUSULA 32. Programa de treball
Donades les característiques del contracte, el contractista de cada lot té l’obligació de
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Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el
termini màxim de set dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una
estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

presentar un programa de treball en forma de diagrama de Gantt on es determini l’ordre
d’actuació de cada tram corresponent als treballs objecte del contracte. Aquest
diagrama justificarà el termini d’execució de les obres, en base a la declaració de
mitjans i de personal adscrita al contracte.

CLÀUSULA 33. Responsable del contracte i Director facultatiu
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal, que serà responsable de supervisar,
comprovar, coordinar, vigilar i inspeccionar la correcta realització de l’objecte del
contracte. Així mateix donarà les instruccions per executar aquest i ordenarà el correcte
compliment de les obligacions establertes. Entre d’altres, tindrà les funcions següents:
-

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.

-

Convocar les reunions que estimi pertinents pel bon desenvolupament i
supervisió del servei, a les quals estarà obligat a assistir l’adjudicatari amb
els tècnics o facultatius que intervinguin en l’execució del contracte.

-

Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes.

-

Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació objecte de contracta.

-

Donar conformitat a la facturació derivada de l’execució del contracte.

-

Proposar les penalitats a imposar al contractista.

En el cas del contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte seran
exercides pel Director facultatiu, conforme el que disposa l'art. 62.2 de la LCSP.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.
Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica
professional que en cada cas sigui d’aplicació.
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al seu
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució
de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.
El 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
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La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de l’obra
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

administradors.
L’Ajuntament també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte
que aquest es realitzi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb la
normativa vigent. L’exercici d’aquestes facultats de supervisió i control no eximirà al
contractista de la correcta execució de l’objecte del contracte.
El contractista, mitjançant el seu interlocutor responsable, informarà per escrit sobre
qualsevol aspecte concret dels treballs quan així sigui requerit pel supervisor municipal i
serà responsable de la bona marxa dels treballs, i del comportament del personal. Així
mateix serà interlocutor front l’empresa contractista de les obres corresponents, en
conseqüència estarà facultat per donar les instruccions a l’esmentada empresa
directament i mitjançant els corresponents llibres d’ordres i d’incidències.
Quan el contractista, o persones que depenguin d’ell, incorri en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon funcionament del contracte, l’òrgan de contractació
podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en
l’execució del pactat.

CLÀUSULA 34. Protecció de dades de caràcter personal
34.1 Confidencialitat
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix 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; així com el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta
informació, tret que el contracte estableixi un termini major.
L'objecte d’aquest punt és la regulació de la relació entre l’Ajuntament, responsable del
tractament i titular de les dades, i l'empresa adjudicatària, encarregada del tractament,
és a dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del
fitxer com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que els vincula i delimita
l’àmbit de la seva actuació per la prestació d’un servei, als efectes de donar compliment
al que estableix l’article 28 del Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD).
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al
RGPD, i a qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la
matèria, respecte les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment
d’aquest contracte.
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El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació que
tingui accés amb motiu de l'execució del contracte.

34.2 Tractament de dades de caràcter personal
El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen
dades de caràcter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu
Registre d’Activitats de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a l’encarregat
del tractament, autoritza i delega el seu tractament, en la mesura que sigui necessari
per a la prestació dels mateixos.
Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caràcter personal que contenen els
seus respectius tractaments han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.
34.3 Finalitat del tractament
L'encarregat del tractament de la informació facilitada per l’Ajuntament únicament
tractarà les dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestació
de l’objecte contractual i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a les
acordades en el contracte.
L’ús no autoritzat o per a un destí diferent a l’acordat en el present contracte, per part de
l’adjudicatari/ària, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial o
intel·lectual, encara que sigui parcialment, facultarà a l'Ajuntament de Sentmenat a
instar la resolució del present contracte.
34.4 Mesures de seguretat

Així mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures tècniques i
organitzatives necessàries i adequades al risc, per donar compliment a la normativa de
protecció de dades, amb la finalitat de garantir la seguretat i evitar l'alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat als tractaments de dades.
34.5 Comunicació de dades a tercers
L’adjudicatari no comunicarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés
d'acord amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva
conservació.
Per tant, l’adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessió de les dades, llevat que la
mateixa fos imprescindible per a l'efectiva prestació del servei, en el cas, l’adjudicatari
sol·licitarà autorització prèvia a l’Ajuntament, responsable del tractament, que podrà
atorgar o resoldre el contracte amb el primer. L'autorització s'haurà de formalitzar per
escrit.
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És l’adjudicatari l'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat
establertes reglamentàriament en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.

34.6 Exercici de drets
En els casos en què els titulars de les dades exercitin els seus drets davant l'encarregat
del tractament, aquest ha de traslladar l'esmentada sol·licitud, en el termini màxim de 3
dies, al responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis
establerts per la normativa vigent.
34.7 Deure d'informació mutu
Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mútuament de que les
dades de la/les persona/es de contacte que figura en l'encapçalament del present
contracte seran incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la
finalitat de gestionar aquesta relació.
34.8 Deure de conservació
L'adjudicatari del tractament conservarà, degudament bloquejades les dades mentre
puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.
L'adjudicatari conservarà les dades de caràcter personal a què hagi tingut accés per raó
del servei prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el temps
en què estigui vigent aquest contracte o perquè així vingui disposat per llei, finalitzat
aquest, tornarà o, si escau, destruirà aquestes dades o suports.
Finalitzada la relació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser
destruïdes o retornades a la part que les hagi proporcionat, així com qualsevol suport o
document on consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, a excepció
que existeixin requeriments de tipus legal.

L’adjudicatari i l’Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i
confidencialitat sobre tota la informació de l'altra part a la qual tinguin accés amb motiu
del present contracte, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al
desenvolupament d'aquest contracte.
34.10 Responsabilitat
L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present
contracte i en la normativa vigent, en relació amb el present encàrrec de tractament. De
conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD, l'adjudicatari serà considerat
responsable del tractament en el cas que destini les dades a altres finalitats, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte, responent de
les infraccions en què hagi incorregut.
Cadascuna de les parts faculta a l’altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones
afectades, per negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractament indeguts de les
dades personals, incloent expressament qualsevol import derivat de sancions que
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34.9 Confidencialitat de la informació

eventualment pogués imposar l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència
espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment o compliment defectuós de la
normativa aplicable, sempre que aquests costos siguin conseqüència d’un incompliment
imputable a l’altra part. Així mateix, cadascuna de les parts comunicarà a l’altra part les
reclamacions que en aquest sentit rebi perquè aquesta pugui assumir al seu càrrec la
defensa legal. La part a qui li sigui imputable l’incompliment haurà d’actuar en tot
moment de forma coordinada amb l’altra part, amb obligació de preservar la imatge
d’aquesta última.
L’Ajuntament es reserva el dret de requerir a l’empresa adjudicatària, en qualsevol
moment de la relació contractual, els documents jurídics que acreditin la correcta
implementació i compliment de les disposicions establertes al RGPD:
1. Certificació de l’última Auditoria biennal obligatòria que acredita l’estat actual de
compliment del RGPD a l’empresa;
2. Model de Política de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestació de
serveis al seu càrrec;
3. Memòria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran
per assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i
de la documentació facilitada.

34.11 Tractament de dades

En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors, queden informats de les
següents dades:
Responsable del tractament:
Ajuntament de Sentmenat
Plaça de la Vila, 1, -08181- Sentmenat
Dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades:
sentmenat@sentmenat.cat
Finalitat del tractament:
Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats administratives
de l’Ajuntament de Sentmenat.
Temps de conservació:
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de contractació
pública i d’arxiu històric.
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En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de protecció de dades personals i
garantia de drets digitals i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors
queden informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin
recollides a través de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària
per procedir a la contractació seran tractats per aquest Ajuntament amb la finalitat de
garantir l'adequat manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.

Legitimació del tractament:
Compliment d’obligacions contractuals.
Destinataris de cessions o transferències:
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades:
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica
http://www.sentmenat.cat/actualitat/avisos/seu-electronica.html o presencialment a les
oficines del Registre.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en
l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referencia:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això,
les normes de dret privat.

CLÀUSULA 36. Altres consideracions d’execució, suspensió o resolució del
contracte
Atès l’estat d’emergència sanitària que vivim causada pel COVID-19, aquest contracte
restarà condicionat a la normativa aplicable en matèria de protecció contra el COVID-19,
tant en quan a la possibilitat de prestació, suspensió del contracte, modificació, com a
qualsevol característica d’execució del contracte.
D’altra banda, si a data d’inici de l’execució del contracte, la millora proposada pel
licitador ja hagués estat executada pel propi Ajuntament, aquesta es canviarà per una
de condició i parcel·la similar de la mateixa superfície.
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CLÀUSULA 35. Règim Jurídic del Contracte
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ANNEXOS

Exp. 1148/2021

ANNEX 1. Model de declaració responsable
Contractació d’execució
dels treballs d’obertura i manteniment de les franges
perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les zones verdes municipals al
municipi de Sentmenat
LOT ............
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de declaració responsable:
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 als treballs d’obertura i
manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les
zones verdes municipals al municipi de Sentmenat per procediment obert simplificat
abreujat (2 LOTS), anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec
que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempres
a
Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran
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
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions
d’euros 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 balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
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-

-

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents
(si s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.

-

Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a
OBJECTE SOCIAL als seus estatuts o regles fundacionals té relació directa amb
l’objecte del contracte. Segon els següent: (copiar únicament l’objecte social
relacionat amb l’objecte del contracte)

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

-

Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten
no han experimentat cap variació.
 NO

-

Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de
la clàusula 1.10) del PCAP.

-

Que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials necessaris per a l’execució del contracte dins del termini,
segons allò detallat al PPT.

-

Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el
compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus
recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte.

-

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 sexuals.

-

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 no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics
destinats a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix
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 SÍ

cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de
contractació.
-

Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els subcontractistes
d’aquest contracte es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social, i, específicament a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

-

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

-

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 obligat per normativa

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

-

 NO

 NO

 NO obligat per normativa

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

-

 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.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió
temporal d’empreses, declara:


SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun,
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
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-

-

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 Sentmenat per tal de
fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació.
-

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

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.

-

Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la
resta de documentació requerida per a contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable

(Data i signatura)."
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-

Exp. 1148/2021

ANNEX 2.A. Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma
automàtica del lot 1. Serveis de manteniment de franges de protecció de les
urbanitzacions Can Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Cal presentar un document independent per a cada lot respecte del que es formuli
proposició

LOT 1 Serveis de manteniment de franges de protecció de les urbanitzacions Can
Canyameres, Pedra-Santa, Can Vinyals i Can Fargues

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 als treballs d’obertura i
manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les
zones verdes municipals al municipi de Sentmenat per procediment obert simplificat
abreujat (LOT 1), anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que
serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, i

Em comprometo a sur a terme l’objecte delcontracte corresponent a lot 1 per l’import
de .......................euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ____%, és de ___________ euros.

b) Assumpció d’increment de la superfície d’actuació sense cost per a
l’Administració:

UBICACIÓ

ADREÇA

CAN
FARGUES

CL CAN FARGUES 13 Suelo

CAN
VINYALS

CL COLL DE SOLANET 13 Suelo
CL PALADELL Suelo

REFERÈNCIA
CADASTRE
9136811DG2093N00
01RR
6286006DG2068N00
01DI
6585012DG2068N00

SUP
TOT
(m2)
1.663,0
1.663,00
0
SUP
(M2)

976,00
15.502,0

SI

N
O

16.973,
00
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a) Oferta econòmica:

CL ROCA DEL COR Suelo

CAN
VINYALS

Manteniment FP Ampliada Vessant N
CL ORDIDORES 2 suelo ZV 1

CAN VILAR
AV FILADORES 2ZV5
UR PEDRASANTA 34 (P) Suelo
UR PEDRASANTA 2 (D) U.A. 26
FUTUR VIAL

PEDRASAN
TA

CL AMETLLER 35 (P) U.A.26
PARC.35 Z.V
CL AMETLLER Suelo
CL AMETLLER Suelo
CL DUKE ELLINGTON ZONA
VERDE

CAN
PERICH

PL U.A.19 BOSC DE CAN
PERICH Suelo parcela 18
CL DUKE ELLINGTON 11 Suelo
EQUIPAMIENTOS
PL U.A.19 BOSC DE CAN
PERICH Suelo parcela 14

01AI
6587026DG2068N00
01TI
600 m.l. * 40 m
ample
8263701DG2086S000
1YD
8260402DG2086S000
1AD
7037004DG2073N00
01GL
7037005DG2073N00
01QL
7037006DG2073N00
01PL
7037007DG2073N00
01LL
7037008DG2073N00
01TL
8468016DG2086N00
01ET
8667204DG2086N00
01QT
8468019DG2086N00
01UT
8667201DG2086N00
01BT

0
495,00
24.200,0 24.200,
0
00
35.080,0
0
36.479,
00
1.399,00
3.012,00
396,00
1.093,00

16.835,
00

8.645,00
3.689,00
17.169,0
0
20.379,0
0
57.307,
00
5.351,00
14.408,0
0

c) Reducció del termini d’execució:
PROPOSO una reducció en el termini d’execució establert en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació de:

Proposta
1 setmana
2 setmanes

Adjunto quadre-cronograma:
 SÍ
 NO

(Lloc, data i signatura del licitador)”
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Exp. 1148/2021

ANNEX 2.B. Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma
automàtica del lot 2. Obres d’obertura de franges de protecció de les
edificacions aïllades de Guanta
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Cal presentar un document independent per a cada lot respecte del que es formuli
proposició

LOT 2 Obres d’obertura de franges de protecció de les edificacions aïllades de Guanta

a) Oferta econòmica:
Em comprometo a dur a terme l’objecte del contracte corresponent a lot 2 per l’import de
.......................euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ____%, és de ___________ euros.

b) Assumpció d’increment de la superfície d’actuació sense cost per a
l’Administració:

UBICACI

ADREÇA

REFERÈNCIA

SUP

SUP
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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 als treballs d’obertura i
manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis forestals i de les
zones verdes municipals al municipi de Sentmenat per procediment obert simplificat
abreujat (LOT 2), anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que
serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, i

Ó

CADASTRE

(M2)

AV TERRASSA 11 Suelo

7973002DG2077S0
001XE

10.404,
00

AV TERRASSA 15 Suelo

7973001DG2077S0
001DE

28.021,
00

PS ANSELM CLAVE Ndup:I
Suelo

7973020DG2077S0
001GE

1.499,0
0

PZ 1 D'OCTUBRE 18 Suelo

7973014DG2077S0
001AE

1.733,0
0

PS JOSEP DURAN 2

7969001DG2076N0
001IQ

7.781,0
0

PL U.A.18 CAN VERNEDA

7867603DG2076N0
001WQ

8.309,0
0

CL CAN PERICH 14 Suelo

8867013DG2086N0
001IT

14.144,
00

RIERA

CAN
PERICH

TOT
(m2)

SI

NO

57.747,
00

14.144,
00

c) Assumpció de tal·la d’arbres d’especial complicació sense cost per a
l’Administració especials d’increment de la superfície d’actuació:

Urbanització

Adreça

Referència cadastral

Unitats
peus

68

Can Vinyals

CL SERRA CAVALLERA
Suelo

6587027DG2068N0001FI

4,00

44-45

Pedrasanta

Polígono 14 Parcela 38
CAN RIERA

08267A014000380000SS

6,00

Punts/
Ut de
peu

SI

NO

2,5
2,5

(Lloc, data i signatura del licitador)”
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