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Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)

Dades de les parts contractants
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.
José Manuel Espinàs Janer, amb DNI ***4339**, que actua en representació de l’empresa
Tahler, SA, amb CIF A08602815 i amb domicili al carrer Josep Ferrater Mora, 2-4, de 08019
Barcelona i amb l’adreça electrònica a efectes de notificacions: estudis_cat@tahler.com
Finalitat
La formalització en document administratiu del contracte del «Servei dels treballs forestals per
assegurar una franja de protecció contra incendis forestals».

Antecedents
1. Objecte
L’objecte del contracte és la prestació dels treballs necessaris per assegurar l'existència d'una
franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada, lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida i podada, al voltant de les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana així com les tasques
necessàries per mantenir nets de vegetació seca determinats vials d'accés i les seves cunetes,
de les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
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Per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 d’abril de 2019, es van aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, pels quals es regeix la
contractació d’aquest servei.
3. Adjudicació
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2019, s’ha adjudicat el
contracte del «Servei dels treballs forestals per assegurar una franja de protecció contra
incendis forestals» a favor de l’empresa TALHER,SA, amb CIF A08602815, per un preu de
135.123,83 € més 28.376,00 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 163.499,83 €,
d’acord amb les seves ofertes de millora, per ser la millor oferta d’acord amb els criteris
d’adjudicació, i per haver acreditat que reuneix tots els requisits establerts per a la licitació i
haver constituït la garantia definitiva del contracte.
4. Garantia
La garantia definitiva, per import de 6.756,19 €, s'ha constituït mitjançant assegurança de
crèdit i caució núm. 4.216.777 de l’entitat Atradius Crédito y Caución, SA de Seguros y
Reaseguros.
Pactes
Primer. Objecte
José Manuel Espinàs Janer, que actua en representació de l’empresa TALHER,SA, amb CIF
A08602815, s’obliga a executar el contracte del «Servei dels treballs forestals per assegurar
una franja de protecció contra incendis forestals» d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques descrits en l’antecedent 2 d’aquest
document, i d’acord amb la seva proposició i ofertes de millora, els quals constitueixen llei del
contracte a més a més de les disposicions legals vigents, i respon del seu compliment am b la
garantia constituïda del contracte.
Segon. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme els
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
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(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de la llei esmentada.
Tercer. Preu del contracte
El preu del contracte és de 135.123,83 € més 28.376,00 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan
un total de 163.499,83 €, per un termini d'execució de tres anys.
El preu anual del contracte és de 54.499,94 €, IVA inclòs.
Quart. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte.
Cinquè. Termini d’execució
El termini d’execució del contracte serà des del dia 16 de setembre de 2019 fins al dia 14 de
juny de 2022, en estar exclòs de tota actuació en terreny forestal el període considerat d’alt
risc d’incendi forestal (entre el 15 de juny i el 15 de setembre), amb la possibilitat de pròrroga
per dos anys més, d’any en any.
Tant a l’inici com a la finalització de cada temporada es formalitzaran les corresponents actes
d’inici i de finalització del servei.
Sisè . Execució del contracte i condicions especials d'execució
1. Condicions especials d’execució:
Per a l’execució del contracte s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1. Mesures de caràcter mediambiental:
Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics sobre l’entorn, fer una
correcta gestió dels residus i dels embalatges, i altres mesures que siguin adients a l’objecte
del contracte).
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Té la condició de condició essencial del contracte mediambiental la utilització d’elements,
productes i mitjans tècnics respectuosos amb el medi ambient ofertats pel contractista i
valorats per a l’adjudicació del contracte, essent els següents:
-Utilització de bosses d'escombraries de plàstic reciclat, d’acord amb la seva oferta.
-Utilització de vehicles elèctrics per al transport de treballadors adscrits al contracte, conforme
a la seva oferta.
-Adscripció al contracte de vehicles per al transport del personal adscrit al contracte que
utilitzin combustibles diferents de combustibles fòssils, o vehicles híbrids i/o de gas, d’acord
amb la seva oferta.
-Adscripció al contracte de màquines elèctriques de trebal, d’acord amb la seva oferta.
´L’imcompliment

d’aquestes

condicions

essencials

podrá comportar

la resolución

delcontracte.

L’òrgan de contractació i/o el responsable del contracte podràn sol·licitar a l’empresa
adjudicatària, durant tot el termini d’execució del contracte, la documentació acreditativa del
compliment de les condicions especials d’execució definides en la present clàusula. En
especial, al començament del contracte el contractista presentarà al responsable del contracte
les mesures mediambientals a implementar al servei. Durant l’execució del servei, i en tot cas
abans de la recepció, presentarà els informes de compliment de les condicions d’execució i
d’incidències, en el cas que n’hi hagués hagut.

1.2. Mesures de caràcter social:
- Pagament del preu a les empreses subcontractades:
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament
del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el
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pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.
- Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades:
D'acord amb la previsió de la clàusula 26.2 del PCAP, l'empresa contractista ha de presentar
la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte, i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestació.
2. Obligacions essencials:
Tenen la condició d’obligacions essencials a més de la mediambiental ressenyada a l’apartat
anterior:
- L’adscripció a l’execució del contracte d’un Titular superior (enginyer forestal, enginyer
agrònom, o titulació amb atribucions equivalents), amb les funcions de direcció dels treballs i
serà l’interlocutor amb els serveis tècnics municipals
- A subcontractar un Centre Especial de Treball d’iniciativa social i/o Empresa d’Inserció
regulades, respectivament, en el Text refòs de la Llei general de drets de les persones amb
discapadcitat i de la seva inclusió social i en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, per a l’execució de les partides del contracte
per import superior al 10% del pressupost del contracte.
- Executar totes les franges amb una reducció del termini d’execució en relació al previst en el
PPT de 3 setmanes. Aquesta reducció s’aplicarà per a les franges que es tracten amb dos
repasos anuals, només en el primer.
El contractista presentarà al responsable del contracte a l’inici de cada temporada el contracte
o contractes formalitzats amb els centres especials de treball o empreses d’inserció de les
prestacions subcontractades i la documentació acreditativa del compliment de les millores
mediambientals.
L’incompliment d’aquestes obligacions essencials podrà comportar la resolució del contracte.

3. Altres condicions especials:
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-Mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, empresarial i
l’obligatòria dels vehicles, durant tot el termini d’execució del contracte.
Les condicions especials d’execució establertes per a aquest contracte seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
Setè. Forma de pagament
El preu anual del contracte s’abonarà fraccionadament.
El preu s’abonarà pels imports que resultin de les certificacions mensuals aprovades dels
treballs executats d’acord amb el PPT i mitjançant presentació de factura electrònica.
Les factures s’expediran i trametran de forma electrònica, en el format i les condicions
establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques
habilitat pel servei e.fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 2201900350 i els codis
DIR3 següents:
Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable:

L01171523

Unitat tramitadora:

L01171523

Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data objecte de
facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins a
la seva presentació.
Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
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contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.
Vuitè. Modificació del contracte
Està prevista la modificació del contracte en el següents supòsits: per la variació (a l'alça o a la
baixa) de la superfície de tractament per raó de l'ampliació o l'eliminació de les franges contra
incendis existents, en una magnitud superior al 20 %.

En aquests casos, s’efectuaria proposta tècnica justificant els motius de la variació, juntament
amb la sol·licitud de variació i dels costos lligats a la variació. A partir d’aquesta informació,
l’Ajuntament estudiaria la possible ampliació o modificació dels serveis contractats.
El percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació és el 20%.

La modificació del contracte es realitzarà d’acord amb el procediment regulat als articles 211 i
234 del TRLCSP i s’haurà de formalitzar de conformitat amb allò que disposa l’article 156 del
TRLCSP i el PCAP.
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes.
Nov è. Cessió del contracte, transformació i successió de l’empresa contractista
En estar admesa la cessió del contracte conforme a l’establert en el Quadre de
característiques i en el PCAP, aquesta es tramitarà com una modificació del contracte i estarà
sotmesa al compliment dels requisits que s’estableix a l’article 215 i 216 de la LCSP.
Així mateix, es tramitarà com una modificació del contracte la transformació de l’empresa
adjudicatària d’acord amb l’establert en el PCAP.
D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa contractista a
causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió, aportació o transmissió
d’empresa o branca d’activitat també es considera i es tramitarà com una modificació del
contracte, d’acord amb l’establert en el PCAP.
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Desè. Subcontractació
El contractista, a la data de formalització de l’acta d’inici del contracte, comunicarà per escrit a
l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la
prestació que pretén subcontractar, la identitat, dades de contacte i representant legal del
subcontractista i la justificació de l'aptitud d'aquest per executar-la amb referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, així com que no està incurs
en cap de les prohibicions per contractar.
Onzè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
245 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en
aquest plec.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
246 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.
Dotzè. Termini de garantia
El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir des de la formalització de l’acta de
finalització del servei, serà d’un any.
Es procedirà a la cancel·lació o la devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista.
Tretzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
Catorzè. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest co ntracte, totes les parts el signen
electrònicament.
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