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CAPÌTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Objecte del contracte i qualificació
És objecte del present contracte l’adjudicació per procediment harmonitzat del servei
de neteja i el de conservació, renovació, condicionament i/o millora dels parcs i
jardins, places enjardinades i d’altres espais verds públics de la població de Begues
situats en sòl urbà, treballs que estan detallats en el plec de prescripcions tècniques
El contracte no es divideix en lots. Les principals raons per les quals s’ha decidit no
subdividir en lots el contracte són: a) que no és viable la seva fragmentació atès que
tots els treballs objecte del contracte afecten intrínsecament el conjunt del servei i la
eficiència de contracte recomana la prestació del servi de forma única , b) cal garantir
la unitat de criteri d’actuació del servei en la totalitat del terme municipal i la màxima
coordinació entre les prestacions a contractar, c) és necessari facilitar el compliment
de les funcions pròpies del responsable del contracte al disposar d’un sol interlocutor,
considerant les dimensió dels recursos de l’àrea municipal responsable del contracte,
i d) per obtenir els beneficis de les economies d’escala associades
El codi CPV que correspon a aquest contracte és el:


77311000 – Serveis de manteniment de jardins i parcs
Art. 2. - Àmbit funcional i territorial del servei
El contingut dels serveis es detalla en el plec de Prescripcions Tècniques.
L’àmbit territorial comprèn els espais que han de rebre les intervencions: el sòl urbà
del terme municipal de Begues, incloent-hi tant el casc urbà com les urbanitzacions.
Art. 3. - Necessitat i idoneïtat del contracte
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Es tracta de la prestació de serveis mínims obligatoris, amb la finalitat de garantir i
satisfer les necessitats de la població a la que va adreçat el servei, mitjançant la
contractació d’una empresa capacitada, atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans
humans i materials necessaris.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
Art. 4. - Dades econòmiques del contracte
Per les seves característiques i pel pressupost del valor estimat del contracte
ascendeix a 524.559,42 € sense IVA, es considera que l’opció més eficient i eficaç
que assegura la millor resposta a les necessitats detectades es contractar aquesta
obra pel sistema de procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada d’acord
amb els articles 156 a 158 de la Llei 9/de contractes del sector públic (en endavant
LCAP). S’adjudicarà el contracte a l'oferta que, en el seu conjunt, resulti més
avantatjosa, sense atenir-se exclusivament al preu.

Import del contracte (2 anys) (IVA exclòs):
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218.566,42 €

Import corresponent a les eventuals pròrrogues (2 anys) (IVA
exclòs):
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte
(4anys) (IVA exclòs)

218.566,42 €
87.426,57 €

El pressupost de licitació es de 310.509,53 € inclòs l’IVA, despeses generals i benefici
industrial pels dos anys d’execució del contracte, d’acord amb el següent detall:
Import
neteja
IVA 10%
zones verdes

Import
conservació
zones verdes

IVA 21%

Total

(sense IVA)

neteja

(sense IVA)

conservació

(IVA inclòs)

23.495,89 €

2.349,59 €

85.787,32 €

18.015,34 €

129.648,14 €

23.495,89 €

2.349,59 €

85.787,32 €

18.015,34 €

129.648,14 €

42.325,00 €

8.888,25 €

51.213,25 €

EXERC IC I
2020-2021
EXERC IC I
2021-2022
Part variable (*)

TOTAL DOS
ANYS EXECUCIÓ 46.991,78 € 4.699,18 € 213.899,64 € 44.918,93 € 310.509,53 €
CONTRACTE

(*) La part variable serà disponible si hi ha assignació pressupostària, i es destinarà
a fer front al manteniment conductiu, és a dir, als treballs de reparacions i solventar
situacions provocades per exemple pels vandalismes, dependrà de les necessitats
puntuals i imprevistes que vagin sorgint. Per aquest motiu, es tracta d’una despesa
màxima que l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat.
Aquests imports són màxims i els licitadors no podran superar-los en cap
cas.
Sí. La despesa derivada de l’execució del present contracte anirà imputada als
pressupostos generals dels exercicis de 2020, 2021 i 2022:

- Import màxim corresponent al segon any (2021-2022): 180.861,39 € (inclosos
l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals).
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en funció dels amidaments,
aplicant preus unitaris del annex corresponent plec de condicions administratives a
les diferents tasques a realitzar, tenint en compte el valor de mercat dels components
de la prestació del servei objecte del contracte, i la disponibilitat pressupostària.

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

15/04/2021

El Secretari Accidental

- Import màxim corresponent al primer any (2020-2021): 129.648,14 € (inclosos
l’IVA, el benefici industrial i les despeses generals).

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

2d9ff270fe7b496a86ed8bd407106436001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

PREVISIÓ DE COSTOS SERVEI DE JARDINERIA
COSTOS DE PERSONAL
CATEGORIA

Nº

OFICIAL JARDINER

DEDICACIÓ

PREU

OFICIAL PODADOR

100,00%
50,00%
25,00%

19.788,86
19.788,86
19.788,86

19.788,86 €
9.894,43 €
4.947,22 €

ENGINYER TECNIC

1

10,00%

23.084,88 €

2.308,49 €

COSTOS SOU BASE
DESPESES SEGURETAT SOCIAL I VARIS

36.938,99 €
12.189,87 €

33%
TOTAL COST PERSONAL

COSTOS MATERIAL
CONCEPTE

49.128,86 €

QUANTITAT

AIGUA
SAULÓ GARBELLAT.

PREU UNITARI

TOTAL

9,381 m3
9,381 m3

1,36 €
20,50 €

12,76 €
192,31 €

87,6 t

45,00 €

3.942,00 €

ADOB MINERAL COMPOST DE 15-15-15 DE N-P-K
TERRA FRANCO SORRENCA ADOBADA
SUBSTRAT PER A JARDINERES
MESCLA DE LLAVORS PER A GESPA
PRODUCTE HERBICIDA
PRODUCTE FITOSANITARI PER CONTROL DE PLAGUES I
MALALTIES
PLANTES DE FLOR DE TEMPORADA

588,508 Kg
2,668 m3
2,296 m3
25,994 Kg
3,069 l

0,60 €
21,61 €
51,61 €
180,00 €
5,19 €

353,10 €
57,66 €
118,50 €
4.678,92 €
15,93 €

6,49 €
0,68 €

291,52 €
562,06 €

MATERIAL DIVERS DE MANTENIMENT PARCS I JARDINS
PRODUCTES FITOSANITARIS
EINES I UTENSILIS
MATERIAL AUXILIAR
SORRA RENTADA
RESTES TRITURADES DE PODA
ENCEBALL

668,23 u
1,32 l
40,748 h
217,8 u
51,902 m3
10,611 m3
7,067 m3

0,49 €
10,00 €
3,79 €
2,00 €
40,00 €
0,90 €
33,06 €

327,43 €
13,20 €
154,43 €
435,60 €
2.076,08 €
9,55 €
233,64 €

DEPOSICIÓ CONTROLADA PLANTA COMPOST.

44,919 l
826,56 u
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13.474,69 €

COSTOS MAQUINÀRIA
CATEGORIA

HORES

RETROEXCAVADORA DE MIDA PETITA
MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T
CAMIÓ DE 7 T
CAMIÓ GRUA
LLOG.CISTELLA BRAÇ ART. 12M,S/OPERARI
LLOG.CISTELLA BRAÇ ART. 16M,S/OPERARI
CAMIÓ VOLQUET
CAMIÓ GRUA
CAMIÓ CISTERNA
CAMIÓ CISTELLA
TRITURADORA
MOTOSERRA
TISORES PNEUMÀTIQUES+P.P.COMPRESSOR
MOTOSERRA
SEGADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA 45/70 CM
DESBROSSADORA DE FIL
CARRETÓ TRACTAMENT FITOSANITARI O HERBICIDA
ESCARIFICADOR
RETALLA TANQUES
TRACTOR ESBROSSADOR
BUFADORA
MOTOCULTOR
CURRÓ LLIS
MOTXILLA D'ENSULFATAR
VEHICLE MANTENIMENT

4,00 h
2,00 h
4,00 h
20,00 h
20,00 h
170,00 h
60,00 h
30,00 h
10,00 h
20,00 h
10,00 h
60,00 h
30,00 h
490,00 h
490,00 h
16,00 h
2.300,00 h
24,00 h
10,00 h
50,00 h
20,00 h
21,00 h
4,00 h
4,00 h
3,00 h
1.700,00 h

PREU/HORA
50,00 €
56,95 €
50,07 €
32,30 €
46,00 €
10,24 €
13,82 €
17,74 €
19,54 €
17,74 €
16,22 €
10,24 €
3,71 €
3,95 €
3,14 €
5,12 €
2,99 €
7,67 €
9,16 €
3,60 €
12,84 €
2,11 €
2,67 €
0,23 €
0,73 €
6,71 €

TOTAL COST MAQUINÀRIA

TOTAL
200,00 €
113,90 €
200,28 €
646,00 €
920,00 €
1.740,80 €
829,20 €
532,20 €
195,40 €
354,80 €
162,20 €
614,40 €
111,30 €
1.935,50 €
1.538,60 €
81,92 €
6.877,00 €
184,08 €
91,60 €
180,00 €
256,80 €
44,31 €
10,68 €
0,92 €
2,19 €
11.407,00 €
29.231,08 €

RESUM
TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ
Despeses generals
Benefici industrial

13%
6%

TOTAL COST PREVIST DEL SERVEI (SENSE I.V.A.)

91.834,63 €
11.938,50 €
5.510,08 €
109.283,21 €

Art. 5. - Aplicacions pressupostàries

FRANCESC ALMANSA DIEZ

Signatura 1 de 1

15/04/2021

El Secretari Accidental

La despesa derivada d’aquesta contractació , IVA inclòs . es farà efectiva amb càrrec
de la partida 17 1711 21003. del Pressupost de l’Ajuntament de Begues.
Art. 6.- Inici i durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la seva signatura, i serà
prorrogable per dos anys més, d’any en any, de forma expressa, fins a un màxim
de 4 anys. Les pròrrogues les acorda l’òrgan de contractació i són obligatòries per
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
El servei començarà a prestar-se el primer dia del mes següent a aquell en que s’hagi
signat el contracte.
A l’expiració del contracte, i com a conseqüència del principi de continuïtat,
l’adjudicatari es veurà obligat a prorrogar el servei d’una manera obligatòria si així
és requerit per l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’art. 29.4 de Llei de
contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017.
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Art. 7. - Règim jurídic del contracte
El contracte es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i per les
normes contingudes en:
• la Llei de contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017 (en endavant
LCSP).
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública
• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei
30/2007, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
• 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, ( en endavant RGLCAP )
en tot en que no s’oposi a les tres disposicions anteriors (en endavant RGLCAP),
), modificat pel Real Decret 773/2015 , de 28 d’agost .
Supletòriament s’aplicaran les altres normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que
s’ha convingut, de modificar la prestació segons convingui dintre dels límits admesos
per la LCSP i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.
La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les qüestions
litigioses sorgides en relació amb el contracte.
Art. 8.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert i subjecte a regulació harmonitzada, i adjudicació mitjançant
l'aplicació de més d'un criteri de valoració, d’acord amb els articles 156 a 158 de la
LCSP.
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La licitació s’anunciarà al DOUE i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa
s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, segons
s’indica a la clàusula 14.
Art. 9. - Admissió de variants
No s’admetran variants sobre l’execució del contracte.
Art. 10. - Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
La documentació acreditativa de la capacitat, l’aptitud i la solvència, haurà de ser
presentada únicament pel licitador proposat com a adjudicatari, en el termini previst
a la clàusula 18 del present plec. En el moment de presentar l’oferta s’haurà
d’incloure en el sobre 1 el Document Europeu Únic de Contractacio (DEUC),
disponible en el perfil del contractant de la web municIpial, equivalent a una
declaració responsable de que es reuneixen els requisits de capacitat, aptitud i
solvència exigits.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

2d9ff270fe7b496a86ed8bd407106436001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1.- Estar capacitades i són aptes per a contractar les persones físiques o jurídiques,
amb condició d´empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d´obrar i no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d´incapacitat o prohibicions
de contractar determinats a la legislació vigent, i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica d’acord amb els requisits del present Plec. L´activitat
de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l´objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar
d´una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte.
Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l´habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l´activitat o la
prestació que constitueix l´objecte del contracte.
Aquest contracte pot esser adjudicat a una unió d´empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-la en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden
obligats solidàriament davant l’Administració, i han de nomenar un representant o
apoderat únic.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions
d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar.
2.-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments.
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.Solvència Econòmica i Financera.
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual
de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims
conclusos haurà de ser almenys 1,2 vegades el valor anual mitjà del contracte, (igual
o superior a 157.367,83 €)
Forma d’acreditació de la solvència Econòmica i Financera.
El volum anual de negocis dels licitadors i de l’adjudicatari s’acreditarà per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les dipositades en el
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
.Solvència Tècnica o Professional.
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors
i l’adjudicatari del present contracte són els següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de característiques similars en els
darrers tres(3) anys.
b) Disposar de titulació suficient i experiència per part del personal
directiu i del personal destinat a l’execució del contracte.
c) Disposar de maquinària, material i equip tècnic suficients per a
l’execució dels treballs o prestacions.
Forma d’acreditació de la solvència Tècnica o Professional.

a) Una relació dels principals serveis o treballs de característiques similars

realitzats en els últims tres (3) anys, que inclogui imports, dates i
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destinataris dels serveis, públics o privats. A aquesta relació li seran
acompanyats els corresponents certificats de bona execució,
acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan
competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per
certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per
declaració responsable del licitador.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major
execució sigui igual o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte
(igual o superior a 91.797,90 €).
Descripció detallada del
tipus de serveis o
treballs.

Entitat
adjudicatària.

Data
adjudicació/execució.

Import
adjudicació.

Aportació
certificat o
documentació
acreditativa.
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

b) Declaració indicant les titulacions acadèmiques i professionals, així

com l’experiència dels empresaris i del personal de direcció de
l’empresa, i especialment, del personal responsable de l’execució del
contracte i del personal que el contractista està disposat a aportar per
a la prestació del servei objecte d’aquest contracte. A aquesta
descripció caldrà adjuntar els currículums vitae adjuntant còpia
compulsada de les principals titulacions.

c) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la que
s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
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.Empreses classificades.
La no exigència de classificació no obsta a que si el lictador en disposa, podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o professional per la
classificació següent, segons el que estableix l’article 74.2 del TRLCSP:
GRUP
O

SUBGRU
P
6

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ

3

Conservació i manteniment
muntanyes i jardins.

de

Règim transitori.
De conformitat amb allò disposat a la DT 3ª del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost,
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, es determina que les empreses que disposin de classificacions
atorgades amb anterioritat al 5 de novembre de 2015, i que continuin en vigor,
podran acreditar-la mitjançant la següent classificació:
GRUP

SUBGRU

CATEGORIA

DESCRIPCIÓ
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O

P
6

D

Conservació i manteniment
muntanyes i jardins.

de

La presentació de la classificació del licitador l’eximirà de presentar la
documentació establerta als apartats Solvència Econòmica i Financera, així
com de Solvència Tècnica o Professional , anteriors.
Als efectes d’acreditar la classificació requerida, s’haurà de presentar en el sobre
1 el certificat de la classificació acompanyat de declaració de la vigència de les
condicions que determinen l’atorgament de la dita classificació.
El compliment de la solvència econòmica, i financera i tècnica i professional,
s’haurà de declarar en els apartats corresponents del DEUC.
El licitador podrà fer ús de mitjans de solvència de tercers: podrà subcontractar part
dels treballs a executar, i es podrà associar amb altres empreses o particulars,
sempre que en demostri la seva efectiva disposició i havent de quedar acreditat abans
de l’adjudicació del contracte que amb la col·laboració d’aquestes empreses queden
completats els requisits mínims de solvència exigits. En aquest cas cadascuna de les
empreses haurà de presentar el DEUC corresponent. L’Ajuntament exigirà formes de
responsabilitat conjunta entre l’entitat adjudicatària i les altres en l’execució del
contracte, fins i tot amb caràcter solidari.
Els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir dins l’adjudicació
i formalització del contracte.
Art. 11. - Responsable del contracte
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La persona responsable del contracte serà el tècnic municipal de serveis, amb les
funcions previstes a l’art. 62 de la LCSP.
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CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I
LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Art. 12. - Presentació de proposicions: lloc, termini i formalitats
Atès que s’accepta la presentación d’ofertes per mitjans electrònics i es podrá reduir
el termini general de presentación de proposicions en cinc dies ( art. 156 3 c) LCSP),
la documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini de 30 dies naturals següents a aquell en que s’enviï l’anunci de la licitació
a la Comissió Europea, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible en el perfil del
contractant de la seu electrònica ubicada en la web municipal http: www.begues.cat
Si aquest dia s’escau en dissabte, o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent
que s’assenyala en l’anunci de licitació.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Com
presentar una oferta amb sobre Digital” de l’apartat licitació electrònica publicat en
el perfil de contractant. Tanmateix, se n’incorpora com annex I al present plec, un
document indicatiu.
Els custodis dels sobres seran l’administratiu del servei de contractació, el cap de
serveis administratius del Departament de Serveis territorials, i el secretariinterventor i el tècnic de suport jurídic
En cas de produir-se dificultats tècniques rellevants en el procediment electrònic al
llarg del procés de presentació, recepció i obertura d’ofertes, i sempre que estigui
degudament justificat, l’Ajuntament també podrà disposar la utilització de sistemes
alternatius als indicats en el present plec, incloent la presentació en paper de les
ofertes, complint en tot cas amb totes les garanties legals en relació amb els licitadors
i les seves ofertes.
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Serà obligatori, als efectes de l‘eventual aplicació de l’exposat al paràgraf anterior,
que els licitadors dins el mateix dia en que hagin presentat l’oferta, comuniquin
aquest fet i totes les seves dades de contacte al servei de contractació de
l’Ajuntament, a l’adreça de correu electrònic ariasms@begues.cat, on també es
podran manifestar les dificultats i/o els dubtes sobre tot el procés electrònic al llarg
del procés de la presentació d’ofertes.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió
de cap de les propostes que hagi subscrit.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin
de conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
La presentació de les proposicions suposa l’acceptació incondicionada per part de les
empreses licitadores del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques.

Art. 13. - Documentació de les ofertes
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SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÒ GENERAL)
Haurà de contenir la documentació següent:
1. Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), que es troba
disponible en el perfil de contractat d’aquest Ajuntament
En cas de que es tingui la intenció de celebrar subcontractes s’haurà
d’indicar en el DEUC la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant de l’aptitud d’aquest per
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el
present plec, i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.
Aquesta informació relativa a la subcontractació no és obligatori
facilitar-la en el moment de la presentació de l’oferta. En qualsevol
cas, i com a molt tard, s’haurà de presentar abans de l’inici del
contracte.
En cas d’empreses que concorrin a la licitació conjuntament, han
d’aportar compromís de constituir-se formalment en unió temporal
abans de l’inici del servei, en cas de resultar adjudicatàries, i
presentar cadascuna d’elles el DEUC indicat.
En cas que per a integrar la solvència es recorri a capacitats d’altres
entitats, s’ha d’indicar aquest fet expressament en el DEUC, amb
identificació de les empreses a que es vol recórrer. Cadascuna
d’elles haurà de presentar el DEUC.
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2. Declaració responsable conforme no està incursa en cap prohibició
de contractar prevista a l’art. 71 de la LCSP, què es troba disponible
en el perfil del contractant.
3. Les empreses han d’aportar, en el seu cas, una declaració sobre el
grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses
que el componen i al denominació del grup.
La justificació acreditativa dels requisits declarats al DEUC es presentarà
posteriorment per l'empresa en qui recaigui la proposta d’adjudicació. La data
d’expedició dels documents acreditatius corresponents haurà de ser inferior
als 6 mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans
de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida en cas que els hi
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 18 del present Plec.

SOBRE NÚM. 2 (DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR)
Haurà de contenir la documentació següent:
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor, previstos a l’apartat B de la clàusula 14 del present plec.
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La proposta es presentrà d’acord amb el model que s’adjunta com a
annex II.
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ADVERTÈNCIA: la documentació que contenen els sobres precedents 1 i 2 no pot
incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la
proposició econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la
licitació.
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SOBRE NÚM. 3 (PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
AVALUABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS)
Haurà de contenir:
Les propostes econòmiques i de la resta de criteris avaluables de forma
automàtica, què se subscriuran d’acord amb el model que s’adjunta com a
annex III.
Art. 14. - Criteris per a la valoració de proposicions
D’acord amb l’establert a l’article 145 de la LCSP, els criteris a tenir en compte a
l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran, de forma
decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells.
En tot cas, l’Ajuntament de Begues es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris
assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’art. 150 de la
LCSP.
Pels casos d’incompliment o de compliment defectuós de la prestació que afecti a
característiques de la mateixa que s’hagin tingut en compte per definir els criteris
d’adjudicació, que es qualifiquen com a obligacions contractuals essencials, s’estarà
subjecte al que estableixen l’art. 211 de la LCSP .
Es tindran en compte per a l’adjudicació del contracte, els següents criteris, què
sumen un total de 100 punts:
Criteris d’aplicació automàtica. (fins a 55 punts).

15/04/2021

El Secretari Accidental

6.1 Pressupost (Fins a 40 punts).
El Preu de sortida del servei de neteja i conservació conductiu de Parcs i Jardins de
Begues és la que tot seguit es detalla pels dos anys de contracte sense iva: Sobre
aquests, els licitadors formularan la seva baixa:

- Treballs neteja sense iva: 23.370,03 €.
- Treballs conservació conductiva sense iva: 85.327,77 €.
- Total neteja i conservació (manteniment conductiu) sense iva: 108.697,80 €.
Les empreses ofertants presentaran, la seva proposta d’import sense iva pel
servei de neteja i pel servei de conservació conductiva, de forma separada i
amb els imports desglossats.
Les ofertes econòmiques es valoraran en base a la baixa econòmica ofertada “B”, que
s’expressa en % i en valors positius, segons la següent definició:
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(Oferta econòmica ‒ Preu de licitació) × 100
Preu de licitació

La formulació per avaluar la puntuació per l'oferta econòmica és la següent:
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6.1.1.- Per a l’import de NETEJA sense iva, 23 punts.
Si B(%) < Bmig.c

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 =

(21 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 23 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐) × 𝐵(%)2 ‒ (42 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 44 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐) × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐 × 𝐵(%)
𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐2 × (𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐 ‒ 𝐵𝑚𝑎𝑥)

Si Bmig.c< B(%)<Bmax

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 =

(2 × 𝐵(%)) + (21 × 𝐵𝑚𝑎𝑥) ‒ (23 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐)
𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐

-B (%) és el percentatge de baixa ofertat pel concepte de neteja.
-Bmax és el percentatge de Baixa Màxima (oferta més barata), en concepte de
neteja.
-Bmig.c és el percentatge de Valor Mitjà corregit del conjunt de les Baixes, en
concepte de neteja.

15/04/2021

El Secretari Accidental

La puntuació que s’obtindrà, també exposada al gràfic adjunt, s’avalua en funció de
la Baixa Màxima (Bmax) acceptada i del valor mitjà “corregit” del conjunt de les baixes
ofertades (Bmig.c).

6.1.2.- Per a l’import de CONSERVACIÓ sense iva, 17 punts.
Si B(%) < Bmig.c
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 =

(15 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 17 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐) × 𝐵(%)2 ‒ (30 × 𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 32 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐) × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐 × 𝐵(%)
𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐2 × (𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐 ‒ 𝐵𝑚𝑎𝑥)

Si Bmig.c< B(%)<Bmax
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 =

(2 × 𝐵(%)) + (15 × 𝐵𝑚𝑎𝑥) ‒ (17 × 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐)
𝐵𝑚𝑎𝑥 ‒ 𝐵𝑚𝑖𝑔.𝑐

-B (%) és el percentatge de baixa ofertat pel concepte de neteja.
-Bmax és el percentatge de Baixa Màxima (oferta més barata), en concepte de
neteja.
-Bmig.c és el percentatge de Valor Mitjà corregit del conjunt de les Baixes, en
concepte de neteja.
La puntuació que s’obtindrà, també exposada al gràfic adjunt, s’avalua en funció de
la Baixa Màxima (Bmax) acceptada i del valor mitjà “corregit” del conjunt de les baixes
ofertades (Bmig.c).

Es parla de valor mitjà de les ofertes corregit ja que en funció del nombre de
ofertes presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el
següent criteri:
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· No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.
· S’eliminaran l’oferta més baixa i més alta del conjunt, si hi ha de 7 a 12 ofertes.
· S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha més de 12 ofertes.
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació
de sortida i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors.
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Tindran la consideració d’anormals o desproporcionades, aquelles ofertes
econòmiques que, comptant l’import conjunt de neteja i conservació, representin una
baixa que superi en 5 punts percentuals el valor mitjà corregit del conjunt de les
baixes ofertades, anteriorment descrit.
En aquest cas, el licitador haurà de presentar un estudi econòmic-financer específic
justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació sol·liciti informació
addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, per a la seva acceptació o exclusió.
6.2Millores relatives al manteniment correctiu de saulons i parterres (Fins a
15 punts).
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En aquest apartat es valoraran les propostes relatives a la millora, substitució
d’arbusts o mulching, reblerts i anivellats de saulons i escossells, per tal de donar
millor aparença i seguretat, en el cas de escosssells, a superfícies i parterres.
En aquest apartat també es contemplaran les millores a introduir en les xarxes de
reg actuals per tal d’adequar-les a les desinfeccions i neteges que s’han de dur a
terme per la prevenció de la legionel·la i tots aquells que tinguin com a objectiu la
millor gestió de l’aigua de reg.
Es valorarà l’import de cada una de les millores a realitzar segons el valor existent
en el quadre de preus de Banc BPJP paramètric per a jardineria i paisatge realitzat
en col·laboració amb l’Associació Espanyola d’Arboricultura, l’Associació Espanyola
d’Enginyeria del Paisatge, l’Associació Espanyola de Paisatgistes, l’Associació
Espanyola de Parcs i Jardins Públics, l’Associació de Professionals dels Espais Verds
de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de
Catalunya, la Federació de Viveristes de Catalunya, el Gremi de Jardineria de
Catalunya i el Gremi de Jardineria de les Comarques de Tarragona, tenint en compte
el material i hores efectius de treball del personal adscrit segons el bon ofici.
Aquestes tasques s’hauran de dur a terme amb personal extern al contracte de neteja
i conservació per tal de ser considerades com a millores.
Aquestes tasques de millora estaran garantides durant el període de dos anys, estant
obligada la empresa contractada a portar a terme les reparacions, reposicions de
planta o vicis ocults durant aquest termini.
L’import de la millora serà fixat pel licitador per a ser valorat en aquest apartat.
L’import total es consignarà amb el BI, D.G. i iva inclòs. Aquest import serà
susceptible de ser emprat a través d’altres empreses especialitzades en reg en el cas
de que de la valoració que es pressuposti a priori abans de portar a terme les obres
de millora, tingui discrepàncies significatives amb altres ofertes d’empreses del
sector per la realització d’una mateixa tasca. Aquest import, en aquest darrer cas,
serà deduït doncs, de la quantitat fixe a percebre en el desenvolupament del
contracte. L’objectiu és que es valori realment la quantitat destinada a aquest
concepte sense alteracions de preus en raó d’obtenir una màxima puntuació.
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El licitador que ofereixi la màxima quantitat de millora, obtindrà la màxima puntuació
d’aquest apartat. Qui no ofereixi millores serà puntuat amb 0 punts. La resta de
proposicions seran valorades en funció de l’import ofertat en aquest concepte, de
manera proporcional.
Criteris amb judicis de valor (fins a 45 punts)
6.3Estudi del projecte (Fins a 35 punts)
6.3.1 Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans humans i
mitjans materials. (Fins a 20 Punts).
Tenir en compte que , per mantenir la totalitat de les zones verdes caldria ampliar
el nombre de personal, a partir del col·lectiu a subrogar donat que hi ha mancances
de qualitat a resoldre.
Es considera a priori un equip possible que queda descrit en el llistat de subrogació.
No obstant això, els estudis presentaran una proposta per tal de complementar
aquest col·lectiu amb la incorporació de personal amb dedicació complerta (1.700
hores anuals) o parcial, per tal de fer front a les especificacions del plec de
prescripcions tècniques.
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La proposta contindrà també els mitjans materials que s’estimen oportuns pel bon
desenvolupament de les tasques segons el dimensionat proposat dels equips, tenint
en compte que existeixi una proporcionalitat amb el personal que els té que emprar
en un equilibri lògic respecte al bon ofici.
6.3.2 Coherència i qualitat de l’oferta. Presentació clara i concreta de l’organització i
planificació dels serveis i de la sectorització i zonificació del municipi. (Fins a 10
Punts).
2.1.3Adaptació a variacions estacionals i altres ajusts horaris proposats, que
fomentin la flexibilitat i eficàcia del servei. (Fins a 5 Punts).
Memòria explicativa de l’apartat “Estudi del projecte”
Es presentarà una memòria específicament realitzada per aquest concepte amb una
extensió màxima de 35 planes (Verdana mida 10). S’ha d’incloure de forma
obligatòria una taula resum de freqüències de treball, i fer constar entre d’altres, les
següents dades:

-

-
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Nº d’hores totals destinades a les tasques de manteniment de neteja i
conservació (no el personal que duu a terme les millores).
Fer constar el nombre d’operaris que formaran els equips fixes i el personal
ocasional, si s’escau, així com la seva categoria professional.
Es presentarà una taula resum fent constar el nombre equivalent de
personal tant fixa com ocasional, tenint en compte que la dedicació d’una
persona de cada categoria de treball, s’estipula en el conveni de jardineria
estatal en 1.700 hores de treball.
nº i característiques dels vehicles aptes per transport de personal fent
constar les places de que disposen.
Nº i característiques dels vehicles aptes per a càrregues de material o
residus, fent menció a la càrrega útil neta en Kg i la capacitat de càrrega
en volum.
Nº i característiques dels vehicles auxiliars que duran a terme esbrossades
de marges de carretera i prats en que es poden mecanitzar les feines i fer
constar la dedicació al contracte en jornades de treball.
Nº i característiques dels vehicles que poden portar a terme el reg en
rotondes i arbrat que no disposa d’anelles de degoteig i fer constar la
dedicació al contracte en jornades de treball.
Nº i característiques de cistella o plataforma elevadora fent constar l’alçada
i la dedicació al contracte en jornades de treball.
No i característiques dels vehicles i mitjans per portar a terme el pla de
lluita integrada contra plagues i malalties. Fer constar la dedicació al
contracte en jornades de treball.
Nº i característiques de maquinaria i utillatge en general.
Proposta de lluita integrada que tingui en compte l’especificat en el plec.
Proposta de gestió de residus.

Les memòries que no acompleixin els requisits anteriorment esmentats puntuaran
amb zero (0) punts.
L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la coherència tècnica
i l’explicació detallada obtindrà la màxima puntuació. Les ofertes que no presentin
millores es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes es valoraran de forma
proporcional.
6.4. Organització i gestió de dades. (Fins a 10 punts).
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Propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i comunicació
i relacions empresa - Ajuntament.
NOTA: Les propostes condicionades a inversions municipals no seran objecte de
valoració.
La puntuació de cada proposta estarà en funció d'interès de l’Ajuntament (màxima
ponderació les presents en la llista annexa).
Relació de propostes de major interès per l’Ajuntament:



Actualització de l’inventari digital de les plantacions, arbrat i xarxes de reg
(sistema d’informació Geogràfica SIG-CAD). En especial es tindrà en compte
l’actualització i millora de l’inventari actual que existeix respecte a les
superficies i arbres, així com la confecció dels plànols que reflecteixin el
traçat de tubs de reg existents, així com les boques de reg, diferents
arquetes i emisors. Tanmateix es tindrà en compte elaborar els esquemes
de les xarxes de regs fent constar connexions, derivacions i accessoris.
L’objectiu serà disposar de la suficient representació gràfica i en bases de
dades de tots els elements que integren les xarxes de reg i tenir al dia els
inventaris d’arbres i superficies. (màxim 6 punts).



Recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament i gestió
del servei, basades en noves tecnologies. Facilitar la comunicació entre
equips. Com es sistematitza la informació que té que fluir entre el
responsable tècnic de la contrata amb els serveis tècnics municipals.
Comunicats, periodicitats. També tenir en compte aquelles plataformes que
permeten, a partir de la informació facilitada pels inventaris descrits en
l’apartat anterior, gestionar el dia a dia de les incidències i encàrrecs de feina
de forma intuïtiva i fàcil. (màxim 4 punts).
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L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la coherència tècnica
i l’explicació detallada obtindrà la màxima puntuació. Les ofertes que no presentin
millores es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes es valoraran de forma
proporcional.
Normes generals de valoració dels criteris d’adjudicació.
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en
els apartats anteriors.
L’Ajuntament podrà optar per l’execució de les millores presentades, o per
altres alternatives per un import econòmic equivalent o per una reducció del
preu del contracte equivalent al valor econòmic de la millora proposada. Les
millores condicionades a inversions municipals, no es consideraran.
En cas d’igualtat en la puntuació de les proposicions es tindrà en compte allò que
disposa l’article 147.2 LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors
en el moment en que es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
Art. 15. - Mesa de contractació
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Estarà constituïda de la manera següent:
- President: l’Arquitecte municipal (Cap de Serveis técnics), o persona en qui
delegui,
- Vocals: Secretari-Interventor, el Tècnic municipal gestor de projectes, o persones
en qui deleguin.
- Secretari de la Mesa: L’Administrativa de l’Àrea de contractació del Dep de Serveis
Territorials
Art. 16. - Obertura de proposicions.
La mesa de contractació, qualificarà la documentació administrativa continguda en el
sobre “1”: el DEUC i la resta de documentació que hagi de contenir. Si s’observessin
defectes o omissions esmenables en aquesta documentació, ho comunicarà als
interessats, sense perjudici de que aquestes circumstàncies es facin públiques a
través d'anuncis de l'òrgan de contractació, concedint-se un termini de tres dies
hàbils per que els licitadors els corregeixin o subsanin davant de la pròpia Mesa.
L’obertura del sobre núm. 2 (documentació que requereix judicis de valor) tindrà lloc
seguidament d’haver estat qualificat el sobre 1, o una vegada finalitzat el termini per
fer esmenes a la documentació d’aquest, en el seu cas. La mesa de contractació als
efectes de valoració de la documentació tècnica podrà requerir l’emissió del
corresponent informe per part dels Tècnics municipals amb qualificació tècnica
suficient per a la valoració de la documentació tècnica.
Posteriorment, la mesa procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 conforme disposa
l’art. 157.4 de la LCSP, què determina que no cal obertura pública d’aquest sobre si
en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics.
Art. 17. - Garanties
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà l’equivalent al 5% del preu final ofertat exclòs
l’IVA (sense comptar les possibles pròrrogues). Respondrà dels conceptes
assenyalats a l’art. 110 de la LCSP.
Aquesta garantia es podrà prestar en qualsevol de les formes assenyalades a l’art
108 de la LCSP., si bé quan es faci mitjançant aval, caldrà que aquest tingui el
caràcter de solidari i que les signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari
públic. S’haurà de constituir a la Caixa municipal dins el termini de DEU DIES HÀBILS,
comptadors des del següent en que el possible adjudicatari hagi rebut el requeriment
corresponent. L’incompliment d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari,
donarà lloc a entendre que el licitador ha retirat la seva oferta , procedint-se a exigirle
l’import de tres per cent del pressupost base de licitació , IVA exclòs , en concepte
de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si
s’ha constituít , sense perjudici del que estableix la lletra a de l’apartat 2 de l’article
71 ( art. 150.2 de la LCSP )
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o vàries
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia s’haurà d’ajustar a la quantia necessària, en el
termini de quinze dies des de que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

2d9ff270fe7b496a86ed8bd407106436001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar la garantia en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi
o ampliï en els supòsits esmentats, l’Administració pot resoldre el contracte.
CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Art. 18. -Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva
pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis
corresponents requeriràn al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa següent:
•
•
•
•
•
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•

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, l’aptitud i de la personalitat
jurídica de l’empresa, i NIF.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes, i fotocòpia del DNI
Documents originals acreditatius de la solvència econòmica, professional i
tècnica, conforme s’indica la clàusula 10 i es declara en el DEUC presentat en
el sobre 1.
Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat
social i de l’alta de l’IAE, acreditació de la formació necessària en matèria de
riscos laborals; acreditació dels requisits indicats en cas de tractar-se d’una
unió temporal d’empreses, una empresa vinculada o ser una empresa
estrangera, i els documents acreditatius de la resta de requisits i extrems
declarats en el DEUC.
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2 LCSP
Els licitadors inscrits al RELI o al ROLECE no hauran de presentar la
documentació acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar per
licitar, la representació, acreditació d'estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social i l’alta en l’Impost d’Activitats
Econòmiques, i la classificació. En aquest cas, hauran de presentar en aquest
tràmit certificat vigent d’estar inclòs en el Registre corresponent.

Cas de no presentar tota la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats a l’art. 150.2 LCSP
Art. 19. - Adjudicació
Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula anterior, l’Alcaldia
procedirà a adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa, mitjançant
l’aplicació dels criteris establerts en aquest plec de condicions, o a declarar deserta
la licitació, motivant en tot cas la seva resolució amb referència als criteris
d’adjudicació que figuren en aquest plec.
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L’adjudicació es durà a terme dins el termini de 3 mesos a comptar des de l’obertura
de les preposicions.
Art. 20. - Formalització del contracte i inici de la prestació del servei
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui
requerit i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies a comptar des del següent
al de la recepció del dit requeriment. En tractar-se d’un contracte susceptible de
recurs especial, la formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils
següents a la notificació de l’adjudicació.
Abans de la formalització del contracte caldrà:
a) acreditar que es disposa de la pòlissa d’assegurances a la que fa referència
la clàusula 26.
b) Indicar de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit
de subcontractar, si s’escau i en el cas que no s’hagi indicat en el DEUC.
c) En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte
Abans de l’inici del servei caldrà:
a) Especificar les persones concretes de l’equip que executarà les prestacions, i
acreditar al la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la
vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació
laboral s’ajusta a dret.
b) Nomenar el responsable del servei que actuarà com a interlocutor amb els
serveis tècnics municipals
c) Presentar un Pla de seguretat i salut que reculli la totalitat del servei a prestar,
de conformitat amb les disposicions que regulen la matèria
CAPÌTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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Art. 21. - Execució del contracte i responsabilitat del contractista
L’Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista són les que
determinen els arts 192 a 197 i 311 i 312 de la LCSP.
En tot cas el contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix aquest Plec i el
plec de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que es puguin donar
al contractista per part del Servei tècnic municipal.
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
en les condicions establertes a l’art. 196 de la LCSP.
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Art. 22. - Condicions especials d’execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
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-

El retard en mes de dos mesos en el pagament dels salaris als treballadors
adscrits al contracte.

-

El pagament de sous inferiors als establerts al conveni corresponent

-

L’incompliment de l’alta i del pagament a la seguretat social

-

L’incompliment de les obligacions i mesures en matèria de seguretat i salut

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i el
seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa de
resolució contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de
les persones treballadores que informin al respecte.
Art. 23. - Penalitzacions
De conformitat amb l’establert a l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 9
de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, les penalitats aplicables al contractista
durant l’execució del contracte per demora o compliment defectuós de la prestació
objecte del contracte o per al cas d’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució que s’hagin establert, es fonamentaran en el sistema
de demores, incompliments i compliments defectuosos i penalitats que s’estableix al
capítol corresponent de la part específica del plec de condicions administratives.
Per a la imposició de les penalitats es requerirà la incoació de l’oportú expedient,
tramitant-se d’acord amb allò disposat a la normativa de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l’Administració i la corporació podrà optar indistintament entre la resolució del
contracte o la imposició de les penalitats previstes.
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Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al
contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats
conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-se aquelles de la forma següent:

a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i
compliments defectuosos serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament.
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en
demores, incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties:
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a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no
superiors a 300,00 euros.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès
entre 300,00 euros i 600,00 euros.
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c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès
entre
600,00 euros i 900,00 euros.
L’Ajuntament de Begues podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitats establertes.
DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS QUALIFICATS
COM A LLEUS:
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos
imputables al contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin
d’alguna manera les condicions establertes en el present plec de clàusules
administratives, en els plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en
el contracte o documents annexes, implicant una deficiència en el normal
desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte.
En tot cas, es consideraran lleus:

a) El mal tracte i la desatenció del personal als usuaris dels
serveis o, en general, al veïnat.

b) La manca de netedat en el personal i en el material afecte als
serveis.

c) El mal estat de conservació i de presentació dels vehicles i del
material en general.

d) L’abandonament d’un vehicle avariat a la via pública per un
període superior a les 12 hores.

e) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics
Municipals, o que transcorrin més de 3 dies sense atendre-les,
llevat que es consideri de reconeguda urgència.

f)
g)
h)
i)
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j)
k)
l)
m)

Dificultar la inspecció als Serveis Tècnics Municipals sempre i
quan la desobediència no sigui sistemàtica.
La manca d’uniformitat del personal.
La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense
donar immediat avís a l’Ajuntament.
Retards reiterats en la prestació dels serveis (Més de tres
advertències escrites de l’Ajuntament).
Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels
serveis.
Ús de mitjans en mal estat de conservació o decòrum.
No utilització dels mitjans mecànics i humans ofertats.
En general, totes les infraccions que no puguin ésser
considerades greus o molt greus i que suposin d’alguna
manera un incompliment de les clàusules establertes en
aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques, en l’oferta
presentada i en el contracte o documents annexes, sempre i
quan suposin un perjudici lleu dels serveis.
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de la prestació del servei objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe
de qualsevol de les clàusules del present plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:

a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a
penalitats qualificades com a lleus.

b) Tractes incorrectes reiterats amb el veïnat o amb els usuaris o
destinataris dels treballs o serveis objecte del contracte, així
com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal del
contractista.
c) Desobediència a les indicacions donades per l’Ajuntament
quan l’incompliment suposi una falta en la prestació dels
serveis.
d) La desobediència a les ordres donades pels Serveis Tècnics
Municipals que tinguin reconeguda urgència, o que transcorrin
més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.
e) La introducció sense autorització de variacions o modificacions
en els treballs o serveis objecte del contracte.

Percepció per l’empresa contractista o qualsevol treballador
d’aquesta, d’alguna remuneració, cànon o gràcia per part dels
usuaris o del veïnat.
g) L’ús dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport
d’elements propagandístics.
h) La utilització de maquinària per a la prestació dels serveis que
hagi estat declarada per la inspecció tècnica com a defectuosa.
i) La utilització d’un material diferent a l’exigit per a cada tasca
específica.
j) La utilització de vehicles que treballin sense llums intermitents
o d’altres dispositius de seguretat previstos en la seva
homologació.
k) En general, totes les demores, incompliments i compliments
defectuosos imputables al contractista o irregularitats
inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les
condicions fixades en el present plec de clàusules, en el plec
de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el
contracte o documents annexes.
DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS QUALIFICATS
COM A MOLT GREUS:

15/04/2021

Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte
que posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament,
quan justifiqui la resolució del contracte.
Expressament es qualifiquen com a molt greus la transmissió de la titularitat del
contracte o part d'ell, sense complir allò disposat en aquest plec i els articles 227 i
concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la LCSP.
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f)

En tot cas es consideraran molt greus:

a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin
lloc a penalitats qualificades de greus.
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b) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per
l’Ajuntament relatives a la prestació dels serveis.

c) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia,

efectuada per qualsevol persona adscrita a la prestació de
serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al
servei d’inspecció o els ciutadàns afectats pel servei.
d) Les greus pertorbacions del servei consistent en la falta o
deficient prestació que es fixi com a mínims en el plec de
prescripcions tècniques.
e) L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos
laborals.

CAPÌTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Art. 24. - Modificació i ampliació del contracte
De conformitat amb l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, els contractes administratius només podran
ser modificats per raons d’interès públic en els casos i en la forma prevista.
En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries pels contractistes.
Es preveu la modificació del contracte en cas d’ampliació o reducció de les zones a
mantenir, amb un import de 87.426,57 euros
Quan com a conseqüència de modificacions del contracte de serveis de manteniment
acordades de conformitat amb el que estableix l’article corresponent, es produeixi
l’augment, la reducció o la supressió d’equips a mantenir o la substitució d’uns equips
per uns altres, sempre que aquests estiguin continguts en el contracte, aquestes
modificacions són obligatòries per al contractista, sense que tingui cap dret, en cas
de supressió o reducció d’unitats o classes d’equips, a reclamar indemnització per les
esmentades causes.
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Art. 25. - Règim de pagament
L’abonament al contractista de l’import dels treballs que s’executin es verificarà per
mesos vençuts, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de les factures
corresponents, les quals un cop conformades pel Servei Tècnic Municipal i la Regidoria
competent, seran aprovades per la Corporació i abonades al contractista en el termini
màxim de 30 dies des de la data de la factura
Juntament amb la factura s’haurà de presentar:
•
•
•

comunicats dels treballs realitzats i hores efectuades,
Còpia dels TC2 corresponent, del personal adscrit al contracte
Anualment, fotocòpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil a què
fa referència la clàusula 25

Les factures s’hauran d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
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registre comptable de factures en el sector públic. S’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el
número d’expedient.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’article
5 de la Llei 25/2013. La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures
electròniques de l’Ajuntament de Begues. Als efectes de la factura electrònica,
s’informa que la unitat tramitadora és L01080207, l’òrgan gestor és L01080207 i
l’oficina comptable és L01080207.

Art. 26. - Altres drets i obligacions de les parts
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats al PCT, aquells que
resultin de la documentació contractual (plec de condicions administratives i plec de
prescripcions tècniques) i la normativa aplicable, i en particulars els següents per
part de l’adjudicatari:
•

S’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 300.000,- euros, què haurà d’acreditar abans de la
formalització del contracte. Cada any presentarà a l’Ajuntament una còpia de
la pòlissa de responsabilitat civil actualitzada.

•

Haurà de posar, al seu càrrec, els mitjans tècnics i humans necessaris per
complir el pla de seguretat i salut.

•

Serà responsable civil i administrativament, davant de l’Ajuntament per les
faltes que cometin els seus treballadors.

•

Ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució del
contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents.

•

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats realitzades per compte
de les administracions públiques supera el 25% del volum general de
l’empresa, aquesta haurà d’informar a l’ajuntament de les activitats
directament relacionades amb la gestió del servei públic que presti, així com
de les retribucions percebudes pels càrrecs directius. L’adjudicatari haurà de
tenir un comportament èticament exemplar que eviti la corrupció, protegeixi
els denunciants d’irregularitats, i garanteixi l’interès general.

•

L’adjudicatari té l’obligació de realitzar els treballs extraordinaris que se li
encomanin. El cost d’aquests serveis li seran abonats d’acord amb els preus
unitaris vigents en cada moment. En el supòsit d’inconcreció es pactaran
preus contradictoris.

•

De produir-se algun esdeveniment determinat de força major o qualsevol
situació d’emergència pública, l’empresa adjudicatària està obligada a
acceptar la direcció de l’Ajuntament per a la realització dels serveis contractats
o altres tasques en que el personal o el material sigui necessari per restablir
la normalitat, mentre duri l’estat d’emergència, força major o calamitat
pública.

•

Té l’obligació de complir les disposicions legals vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
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efectiva de dones i homes, de protecció de dades personals, i en matèria
mediambiental.
L’Ajuntament podrà exigir a l’empresa la presentació de les relacions d’ingrés
de les quotes del règim general de Seguretat Social del personal al seu servei
i trimestralment la liquidació oportunament presentada davant de l’organisme
competent de la declaració de retencions de l’IRPF.
L’adjudicatari adoptarà, a més a més, les mesures necessàries pel compliment
de les normes d’actuació mediambientals en tots els treballs que es realitzi.
L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser penalitzat i/o suposar la
rescissió del contracte.
•

Respectar la normativa de contaminació acústica, d’acord amb el PPT i
Directiva 2000/14/CE d’Emissions Sonores en l’Entorn degudes a Màquines
d’ús a l’Aire Lliure

•

S’ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i
en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució
de les prestacions objecte del contracte.

•

S’ha d’adequar l’activitat als principis ètics i a les regles de conducta adequats.

•

Ha d’estar en possessió de tots els permisos necessaris per a la prestació del
servei

Art. 27. – Cessió de dades personals
En relació amb les dades personals cedides per l’Ajuntament, l’adjudicatari està
obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial
als efectes del règim de resolució del contracte. Tanmateix, l’empresari ha de
mantenir l’Ajuntament informat de la ubicació dels servidors corresponents.

Art. 28. - Subrogació
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Procedeix la subrogació del personal segons els conveni col.lectiu de jardineria que
consta a l’annex IV
CAPÌTOL VI. CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE
Art. 29. - Cessió del contracte
Els drets i les obligacions relatives a aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article
214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat.
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Art. 30. - Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació obecte del contracte. Podrà subcontactar la realització del contracte fins al
40 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Si no s’ha indicat prèviament dins el DEUC, el contractista comunicarà per escrit
després de l’adjudicació del contracte o abans de l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com
justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la
normativa i el present plec, i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP donaran lloc a l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un
50 per 100 de l’import del subcontracte.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
Així mateix, l’Ajuntament efectuarà els pagaments directes als subcontractistes en
cas d’incompliment del pagament per part de l’adjudicatari, sens perjudici d’allò
previst als articles 216 i 217 de la LCSP i sempre que es compleixin les condicions
establertes a l’art. 215 de la LCSP .
Art. 31. - Revisió de preus
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Aquest contracte NO està subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que
disposa l'art. 103 LCSP.
CAPÌTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Art. 32. - Recepció i liquidació, i termini de garantia
El termini de recepció serà de 2 mesos a comptar des de la realització de l’objecte del
contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document
acreditatiu.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen l’article
210 i concordants i el 204 del RGLCAP.
Atesa la naturalesa del contracte, la garantia definitiva es tornarà una vegada
recepcionat aquest. Caldrà prèviament informe tècnic acreditatiu de la correcta
execució del servei sense que hi concorrin causes per a la seva retenció.
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Art. 33. - Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes són les assenyalades
en els articles 211 i 313 de la LCSP, la següent:
-

L’incompliment de les restants obligacions esencials qualificades com a tals en
aquest plec

--------------------------------Francesc Almansa
Tècnic suport jurídic
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Begues, en la data de la signatura electrònica
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ANNEX I
DIRECTRIUS GENERALS
ELECTRÒNICS

SOBRE

DIGITAL

I

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte
en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el
cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual
on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat
digital o amb contrasenya.
Les empreses que, activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació
automàticament. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a
les adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació
o avís relacionat amb aquesta licitació.
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SOBRE DIGITAL
Un cop accedeixin a l’eina del Sobre Digital que es localitza en el perfil del contractant
ubicat en la seu electrònica de la web municipal, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta i, a continuació, rebran un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digita, han de ser les mateixes
que les que designin en la seva Declaració responsable per rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt
d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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. En cas que es tracti de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
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SOBRE 2
ANNEX II
MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
1.-- Memòria explicativa : “estudi del projecte “ amb una extensió màxima de 35
planes (Verdana mida 10).
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2. Proposte d’organització i gestió de dades.
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SOBRE 3
ANNEX III
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I D’ALTRES PROPOSTES AVALUABLES
AMB CRITERIS AUTOMÀTICS
Portarà la menció “Proposició

econòmica i documentació tècnica

relativa als criteris objectius

per a la contractació del servei de

manteniment de zones verdes municipals , presentada per .......……..."
i haurà de contenir la documentació següent:


La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom
propi / en representació de l’empresa .............., CIF núm. ..............,
domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da
de les condicions exigides per optar a la

contractació relativa a la

contractació del servei de manteniment de zones verdes municipals
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i prescripcions
tècniques , que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….………………..
euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres), pels
treballs de neteja ;
Per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà
d'expressar-se en lletres i xifres)pels treballs conservació conductiva ;
Per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà
d'expressar-se

en

lletres

i

xifres)pel

total

neteja

i

conservació

(manteniment conductiu )
Documentació tècnica referent a millores relatives al manteniment correctiu
de saulons i parterres .

El Secretari Accidental
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Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

ANNEX IV
RELACIÓ DE TREBALLADORS AFECTATS PER LA CLÀUSULA DE SUBROGACIÓ I
INFORMACIÓ SOBRE LES SEVES CONDICIONS LABORALS

Operari /
Categoria
FIPAA /
Jardiner

Antiguitat

Jornada

02/08/2016

Tipus
contracte
100

17/06/2019

189
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SATOI /
Jardiner

Conveni
laboral
Conveni
estatal de
jardineria
Conveni
estatal de
jardineria

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

2d9ff270fe7b496a86ed8bd407106436001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

100%

Salari brut
anual €
18.864,60

Base
Cotització
1.578,30

50%

9.411,12

1.568,52

