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Identificació de l’expedient
Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural
Règim interior - Contractació
2021 / 74
Informe dictamen relatiu a la valoració de la documentació continguda al
Sobre B, relativa als criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de
valor

Antecedents:
1.- El 28 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària
va aprovar l’expedient i obertura del procediment de licitació del contracte serveis consistent en
l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària
–comprensiu, entre d’altres, del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec prescripcions
tècniques particulars. Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l’obertura del procediment de
licitació del contracte.
2.- L’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci de l’obertura del procediment de licitació en els
mitjans següents:
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•
•

Perfil de contractant de data 02/02/2021
E-tauler d’anuncis de la Corporació de 02/02/2021.

3.- El 22 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en sessió
privada per a l’obertura i qualificació de la documentació general continguda dins el Sobre A
(documentació general) presentada per les persones interessades a participar en la licitació del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària. La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres
presents, va acordar:
“Únic.- Determinar la llista d’empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les causes de rebuig
del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, següent:
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ordre
1

Rebutjada
SERGI MASÓ MARTÍNEZ

Admesa

Documentació correcta

“
4.- El 22 de febrer de 2021, posteriorment a l’obertura i qualificació de la documentació general
continguda dins el Sobre A, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en acte públic
per a l’obertura de la documentació continguda dins el Sobre B, que conté la documentació relativa
a criteris sotmesos a un judici de valor, presentades per les persones interessades a participar en la
licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a l’objecte de deixar constància en l’acta de la
documentació presentada. La Mesa de Contractació, per unanimitat dels membres presents, va
acordar:
“Únic.- Donar trasllat del contingut del Sobre B, que conté els criteris la valoració dels quals depenen
d’un judici de valor presentada per la persona interessada a participar en la licitació del contracte
de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, als serveis tècnics municipals
per al corresponent informe dictamen i proposta de puntuacions d’acord amb els criteris de valoració
establerts al plec de clàusules administratives particulars.”

Fonaments de Dret:
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1.- L’objecte del present informe dictamen és valorar i puntuar, atenent als criteris establerts en el
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i en el Plec de prescripcions tècniques
particulars (PPT), la documentació continguda dins el Sobre B, que conté els criteris de valoració
sotmesos a un judici de valor presentada per les empreses interessades a participar a la licitació del
contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
2.- A la Clàusula 25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del
PCAP es determina el contingut de la memòria descriptiva del Sobre B, on s’indica la relació dels
apartats que es valoren, els criteris de valoració que es tenen en compte i la seva ponderació. La
transcripció literal de la qual és la següent:
“25. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa: criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa,
en relació a la millor qualitat-preu, es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació:
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1. Memòria descriptiva

B

Judici de valor

Fins a 50 punts

2. Millora de mitjans personals que s’adscriuran al
contracte

C

Automàtic

Fins a 30 punts

3. Oferta econòmica

C

Automàtic

Fins a 10 punts

4. Millora de reducció del temps de resposta

C

Automàtic

Fins a 5 punts

5. Millora relacionada amb la perspectiva de
gènere

C

Automàtic

Fins a 5 punts

Total puntuació

100 punts

Les empreses licitadores que no superin el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de
judici de valor (Sobre B) quedaran excloses de la licitació i no es procedirà a l’obertura dels criteris
quantificables de forma automàtica (Sobre C).
La valoració dels criteris d’adjudicació s’efectuarà de la següent forma, havent-se de valorar en
primer lloc els criteris subjectius la valoració dels quals depenen d’un judici de valor (Sobre B) i, en
segon lloc, els criteris objectius la valoració dels quals són quantificables de forma automàtica (Sobre
C).
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25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor)
El licitador presentarà una memòria descriptiva on es valorarà la seva proposta en relació a l’anàlisi
dels treballs d’assistència tècnica a executar, la comprensió tant de les tasques a desenvolupar, com
del seu context d’aplicació, sobre la base dels requeriments del plec de prescripcions tècniques
particulars.
La memòria descriptiva no pot contenir cap dada econòmica (preus unitaris, pressupostos parcials o
totals) ni fer esment a les millores que siguin criteris de valoració que hagin d’estar al Sobre C. En el
cas que es detecti una dada en el Sobre B que hagi d’estar en el Sobre C, la Mesa de Contractació
rebutjarà la totalitat de la proposta i exclourà al licitador a continuar en la licitació.
La memòria descriptiva en el que es detallin els elements a valorar s’haurà de presentar,
preferiblement, en format A4 (podrà contenir plànols en format A3, imatges, fotografies, esquemes,
gràfics, diagrames, etc...), mida de lletra 11, tipus Arial, amb totes les pàgines numerades i haurà de
tenir un índex que segueixi l’ordre dels criteris de valoració. Haurà d’estar signada electrònicament
pel representant legal de l’empresa licitadora. És aconsellable que cada apartat tingui una extensió
màxima de 4 pàgines.
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Es podran aportar esquemes i diagrames per tal de completar allò exposat a la memòria descriptiva.
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Valoració
La memòria descriptiva s’avaluarà amb criteris de judici de valor i mitjançant un Informe d’un/a
tècnic/a dels Serveis Tècnics Municipals i sobre un màxim de 50 punts possibles.
El licitador, sobre la base dels requeriments del plec de prescripcions tècniques particulars,
presentarà una memòria descriptiva en què analitzi els treballs d’assistència tècnica a executar, que
demostri la comprensió tant de les tasques a desenvolupar, com del seu context d’aplicació i dels
seus objectius.
Es puntuarà la memòria descriptiva presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es
detallen a continuació:




Comprensió de les tasques a desenvolupar per l’assistència tècnica.
Comprensió del context d’aplicació en el municipi.
Comprensió dels objectius a assolir.

Es valorarà positivament que la memòria presentada pel licitador tingui detall, coherència,
adequació i exhaustivitat.
Es valorarà negativament la manca de detall, coherència, adequació i exhaustivitat.
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La valoració de cada apartat es durà a terme pel mètode de comparació entre totes les propostes
presentades, de manera que per cada apartat i atenent als aspectes anteriors i d’acord amb els
criteris de judici de valor del/la tècnic/a que dugui a terme la valoració, s’assignarà la puntuació de
cada apartat d’acord amb el barem següent:
Barem de valoració de cada apartat de la memòria descriptiva
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat excel·lent la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació
i els objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat notable la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i
els objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat moderada la comprensió de les tasques, el seu context
d’aplicació i els objectius del treball
Apartat que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat escassa la comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i
els objectius del treball
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Apartat que no desenvolupa amb un nivell mínim de detall, coherència,
adequació i exhaustivitat la comprensió de les tasques, el seu context
d’aplicació i els objectius del treball
No aporta o amb informació no rellevant

20 %
0%

Es pot donar el cas que una o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, és a dir, que siguin
equivalents. Altrament, també es pot donar el cas que una o més propostes obtinguin la mínima
puntuació, és a dir, zero (0) punts, atès que no assoleixin les expectatives de l’Ajuntament.
Es tindran en compte tants decimals com siguin necessaris per tal de determinar la puntuació
concreta de cada apartat.
La memòria descriptiva on detallin les seves propostes haurà de contenir els següents apartats:
Apartat a valorar
1. Xarxa de camins rurals del
municipi

2. Xarxa de torrents i rieres del
municipi
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3. Plans municipals de pagesia i
medi rural

4. Agricultura i ramaderia
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5. Gestió forestal i prevenció
d’incendis

Criteris a tenir en compte
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a nivell
d’actuació.
Descripció i exemples en el context d’aplicació
en el municipi de Tordera.
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Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Total puntuació màxima dels criteris de judici de valor (Sobre B)

Fins a 50 punts

Les empreses licitadores que no superin el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de
judici de valor (Sobre B) quedaran excloses de la licitació i no es procedirà a l’obertura dels criteris
quantificables de forma automàtica (Sobre C).”
3.- El 22 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir telemàticament en acte públic
i va procedir a l’obertura del Sobre B, que conté la documentació relativa als criteris sotmesos a un
judici de valor, a l’objecte de deixar constància a l’acta de la documentació presentada pels
licitadors, que pot ser valorada i que aquesta s’ajusta formalment als apartats establerts en la
Clàusula 25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del PCAP. Pel
que aquí interessa destacar el següent:
“(...) En relació a la proposició presentada per la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ, la Mesa
de Contractació constata que ha presentat un sol document en format PDF que conté un total de 32
pàgines, el document està signat electrònicament en data 16 de febrer de 2021, està numerat, conté
text i imatges, i conté un índex amb els següents apartats i subapartats:
MEMÒRIA
1. Antecedents i objecte ___________________________________________________ 2
1.1. Antecedents ______________________________________________________________ 2
1.2. Objecte __________________________________________________________________ 2

2. Xarxa de camins rurals del municipi _______________________________________ 2
2.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica __________ 2
2.2. Descripció i exemples en el context de Tordera _________________________________ 4
2.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir _____________________________________ 9
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3. Xarxa de torrents i rieres del municipi ______________________________________ 10
3.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 10
3.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 11
3.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 17

4. Plans municipals de pagesia i medi rural __________________________________ 18
4.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 18
4.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 19
4.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 21

5. Agricultura i ramaderia ________________________________________________ 22
5.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 22
5.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 24
5.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 25
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6. Gestió forestal i prevenció d’incendis _____________________________________ 26
6.1. Descripció i exemples de tasques a desenvolupar per a l’assistència tècnica _________ 26
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6.2. Descripció i exemples en el context de Tordera ________________________________ 27
6.3. Descripció i exemples d’objectius a assolir ____________________________________ 30

La Mesa de Contractació constata que la memòria conté els 5 apartats que són coincidents amb els
apartats que es demana a la Clàusula 25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de
judici de valor) del PCAP, per la qual cosa pot ser valorada. La Mesa de Contractació acorda que la
documentació del sobre B sigui admesa.
(...)”
4.- Atenent al contingut de la documentació presentada per la persona licitadora, senyor Sergi Masó
Martínez (d’ara en endavant “SMM”) i als criteris de valoració establerts en el PCAP i les
prescripcions del PPT, es procedeix a examinar amb caràcter general la formalitat de la
documentació presentada per la persona licitadora SMM que es composa d’un sol document PDF
amb 32 pàgines numerades. Es posa de manifest que la documentació presentada per la persona
licitadora SMM té bona presentació i té un índex amb els apartats que es demanen en el plec, per
la qual cosa facilita, d’entrada, la localització dels apartats objectes de valoració. La memòria està
signada electrònicament.
ES comprova que la memòria descriptiva no conté cap dada econòmica (preus unitaris, pressupostos
parcials o totals) ni fa esment a millores que siguin criteris de valoració que hagin d’estar al Sobre
C. Per la qual cosa no hi ha motius fonamentats per rebutjar la totalitat de la proposta o excloure a
la persona licitadora SMM a continuar en la licitació.
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5.- Analitzant la documentació presentada per la persona licitadora SMM i atenent als criteris de
valoració establerts en el PCAP i les prescripcions del PPT, es procedeix a la valoració de la proposta
efectuada per la persona licitadora sota els criteris i l’anàlisi del tècnic que el subscriu i motivant les
puntuacions assignades.
Es posa de manifest la impossibilitat d’efectuar la valoració de cada apartat pel mètode de
comparació entre totes les propostes presentades, atès que només s’ha presentat una empresa
licitadora, per tant, s’aplicarà directament el barem establert en la Clàusula 25.1 Memòria
descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de valor) del PCAP sense comparar la proposta
en qüestió amb altres propostes per absència d’aquestes, i sempre tenint en compte les
especificacions del PPT, que tenen caràcters de mínims.
Apartat 1. Xarxa de camins rurals del municipi, fins a 10 punts.
La persona licitadora SMM, pel que fa a la descripció i exemples de tasques a desenvolupar per
l’assistència tècnica de la xarxa de camins rurals del municipi de Tordera, a la memòria explica
resumidament i en síntesi el següent:
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Assegurar un correcte manteniment de la xarxa de camins rurals de la població, garantint en
tot moment la seguretat dels usuaris.
Dur a terme un seguiment de l’estat dels camins municipals mitjançant visites periòdiques i
atenent les queixes i suggeriments dels veïns i usuaris.
Establir les actuacions a realitzar i els criteris a seguir en l’arranjament de camins, en funció
de la tipologia i característiques del mateix i el seu entorn.
Analitzar els punts que són crítics per al seva utilització o en els quals es produeixen
desperfectes de manera reiterada per realitzar-hi una actuació més contundent de major
eficàcia i que minimitzi els danys posteriors.
Un cop escollides les millors solucions possibles alhora de realitzar una actuació, en cas que
s’hagin d’executar per industrials externs, es demanaran pressupostos i s’escollirà la millor
oferta possible. Es farà un seguiment del desenvolupament de l’obra, del resultat final i en
cas que sigui necessari es faran els informes pertinents.
En cas de temporals o episodis de pluja reiterats, fer un seguiment del comportament de la
xarxa de camins rurals i identificar els mitjans necessaris a mobilitzar per minimitzar les
molèsties als veïns i restituir la connectivitat si és el cas. Contactar amb la brigada o
industrials externs per resoldre situacions d’emergència.
Dur a terme un inventari de les actuacions fetes mitjançant a la xarxa de camins rurals del
municipi mitjançant eines SIG relacionades amb taules que recullin la informació de cada
actuació per tal de registrar-les. Aquesta taula de referència contindrà les dades de l'actuació
feta (localització, punt quilomètric, actuació realitzada, fotos de l'actuació, contractista, cost
del treball i tota aquella informació que es cregui necessària).
Mantenir un contacte constant amb la Brigada Municipal que depèn de la regidoria delegada
de pagesia per tal de coordinar les actuacions a fer. En cas necessari també es coordinaran
tasques amb la Brigada Municipal que depèn de la Regidoria d’Obres i Serveis.
Prestar assessorament en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques relatius a la
contractació de serveis i subministrament de maquinària relacionats amb l’àrea de Pagesia.
Fer un seguiment de les subvencions i ajuts que sorgeixin per a realitzar el màxim de millores
en la xarxa de camins i maximitzar les actuacions de manteniment. Cal tenir presents les
subvencions i ajudes presents al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, les
subvencions que posa a disposició als Ajuntaments el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, les subvencions provinents del Consell Comarcal del
Maresme i de la resta d’organismes oficials. En aquest sentit cal mantenir un contacte
constant amb les diferents administracions per garantir la participació en la major quantitat
possible de subvencions o ajuts i a tal efecte caldrà participar en totes aquelles reunions de
treball o informatives necessàries per a una correcta gestió dels ajuts.
Participar en totes aquelles reunions que siguin necessàries tant per coordinar tasques amb
els diferents interlocutors de les diferents àrees de l’Ajuntament de Tordera, amb qualsevol
administració o interlocutor extern.
Participar en actes, jornades, cursos o sessions d’interès per a la regidoria delegada de
Pagesia, ja sigui en dependències municipals o altres dependències o espais.
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Prestar assessorament i el seguiment del desenvolupament de diferents convenis, plans de
gestió i altres relacionats amb l’àrea de Pagesia.
Determinar els condicionants i establir els criteris i, si s’escau, la periodicitat dels treballs
habituals d’arranjament i manteniment dels camins inventariats i, per altra, fer front a les
actuacions d’urgència i/o emergència que calgui dur a terme per afectacions puntuals fruit
d’inclemències meteorològiques o altres incidents.
Determinar la necessitat d’arranjament dels mateixos, és necessari fer seguiment i visites de
camp periòdiques i atendre a les peticions dels veïns i usuaris afectats.
Identificar els camins que es malmeten de manera reiterada, detectar les causes que
motiven les repetides actuacions i mirar de solucionar-ho amb una actuació més
contundent.
Seguiment de les diverses convocatòries i ajuts que altres organismes oficials (Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Diputació de Barcelona, etc.) posen a disposició dels
Ajuntaments per tal de dur a terme el manteniment periòdic dels camins del municipi i obra
civil associada al mateix fi.
Prioritzar la intervenció en els punts crítics per a les comunicacions entre diferents zones del
municipi, punts d’interès especial que en cas de no ser reparats de manera ràpida poden
deixar zones del poble incomunicades.
Planificaran les operacions de manteniment i arranjament de camins d’acord amb els mitjans
disponibles i es coordinaran les feines amb la brigada depenent de la regidoria delegada de
Pagesia.
Dur a terme un inventari de les actuacions fetes mitjançant la xarxa de camins rurals del
municipi mitjançant eines SIG relacionades amb taules que recullin la informació de cada
actuació per tal de registrar-les.

Pel que fa a exemples en el context d’aplicació en el municipi de Tordera referent a la xarxa de
camins rurals del municipi, a la memòria cita camins de la xarxa de camins municipals que connecten
les diferents urbanitzacions, veïnats, disseminats i cases aïllades amb les diferents xarxes de
comunicació principals del municipi. Ha citat exemples de la zona del Parc del Montnegre i Corredor;
diverses zones humides, algunes d’elles incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (estanys de Cal
Rava, la Roureda, Prats d’en Gai i Estany de Can Torrent); el pas per dins de la llera del torrent del
Gorg Negre a l’alçada de Sant Tou i el pas a la riera de Sant Daniel passada ca l’Angeleta; baixada
del Gai, al veïnat de Sant Daniel; camins situats al pla de Jalpí, al Pla de Sant Esteve o al Pla de la
Júlia.
Pel que fa a exemples d’objectius a assolir referent a la xarxa de camins rurals del municipi, a la
memòria explica resumidament i en síntesi el següent:



Arranjament del ferm dels camins.
Vetllar per la bona configuració dels pendents dels camins i evitar l’acumulació de terres en
algunes zones que facin que l’aigua no es dreni correctament. La manca de pendent en la
zona de pas de vehicles, fa que s’entolli l’aigua superficialment en la zona d’explanació i
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generi el que s’anomena “blandons”, que són zones on s’acumula el fang i amb l’acció del
pas reiterat de trànsit rodat, acaben deixant impracticable el camí.
Mantenir en bon estat els drenatges longitudinals (cunetes i vorals) retirant els diferents
elements que obturin o dificultin el correcte drenatge de l’aigua: acumulació de terra dels
marges, acumulació de brutícia o de restes de poda o desbrossada, creixement de vegetació,
etc.
Mantenir en bon estat els drenatges transversals (superficials i subterranis). En el cas de les
obres de drenatge cal fer una neteja de les entrades i sortides de les mateixes per evitar que
quedin obturades i malmetin els camins pel col·lapse de les mateixes i/o possibles
inundacions derivades del sobreeiximent de les mateixes. Pel que fa als trencants d’aigua
superficial, ressalts o vadens, cal estar pendents del seu bon estat per a ser eficaços en la
conducció de les aigües superficials fins a les cunetes de les vores o les obres de drenatge.
Mantenir en un estat adequat de creixement la vegetació dels marges i vores dels camins
mitjançant la desbrossada i poda selectiva de branques per tal de conservar les condicions
de visibilitat i seguretat dels usuaris.

El conjunt de la proposta està ben desenvolupada, té detall i és exhaustiva, per la qual cosa denota
que la persona licitadora té coneixements notables en aquest àmbit d’actuació. La proposta està
estructurada, té coherència i és adequada a les especificacions del plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa permetrà a l’administració assolir les expectatives que motiven la
contractació del servei. Per tant, es considera que la proposta és fiable i denota una notable
comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius del treball, i es proposa el 80 %
de la puntuació en aquest apartat, 8 punts.
Apartat 2. Xarxa de torrents i rieres del municipi, fins a 10 punts.

24/02/2021 Tècnic de Contractació

La persona licitadora SMM, pel que fa a la descripció i exemples de tasques a desenvolupar per
l’assistència tècnica de la xarxa de torrents i rieres del municipi de Tordera, a la memòria explica
resumidament i en síntesi el següent:
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Donar assistència de forma permanent a la regidoria delegada de Pagesia en qualsevol
aspecte de la xarxa de torrents i rieres del municipi en l’horari establert i també quan sigui
requerit de manera excepcional fora d’aquest horari.
Assessorar sobre el pla de manteniment (periodicitat i tasques a desenvolupar) per a garantir
el correcte funcionament de la xarxa de torrents i rieres del municipi, tenint en compte les
peculiaritats de les diferents zones del municipi, els criteris mediambientals, els
suggeriments i queixes dels veïns i usuaris i les possibles incidències causades per situacions
meteorològiques adverses.
Realitzar totes aquelles visites que siguin necessàries als diferents punts de la xarxa de
torrents i rieres del municipi per assessorar en la resolució de problemes, la presa de
decisions en operacions de neteja i manteniment, l’atenció de les queixes i suggeriments
dels usuaris i qualsevol altre motiu que ho faci necessari.
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En cas de temporals o episodis de pluja reiterats, fer un seguiment del comportament dels
torrents i rieres de la població intentant posar els mitjans necessaris per minimitzar les
molèsties als veïns. Contactar amb la brigada o industrials externs per resoldre situacions
d’emergència.
Realitzar l’assessorament necessari per assegurar un correcte manteniment de la xarxa de
torrents i rieres de la població, utilitzant les millors tècniques disponibles, realitzant l’anàlisi
de la millor solució possible en cada cas.
Seguir les recomanacions i criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en
relació a l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques i la gestió i
recuperació de vegetació de ribera.
Participar en totes aquelles reunions que siguin necessàries tant per coordinar tasques amb
els diferents interlocutors de les diferents àrees de l’Ajuntament de Tordera, amb qualsevol
administració o interlocutor extern.
Elaborar els informes, memòries valorades, projectes, plans municipals i qualsevol altra
documentació tècnica que requereixi el servei.
Fer el seguiment i control de l’execució de les obres que es duguin a terme, donant
assistència tècnica per l’anàlisi de propostes alternatives, la recepció i la liquidació de les
mateixes.
Fer el seguiment, control, prestar assessorament i dirigir aquelles tasques que hagi de
desenvolupar la Brigada Municipal que depèn de la regidoria delegada de Pagesia. En cas
necessari també es coordinaran tasques amb la Brigada Municipal que depèn de la Regidoria
d’Obres i Serveis.
Interactuar amb els diferents agents de l’administració, particulars i empreses per a la
sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions relacionades amb les actuacions de neteja,
manteniment i millora de la xarxa de torrent i rieres del municipi.
Participar en actes, jornades, cursos o sessions d’interès per a la regidoria delegada de
Pagesia, ja sigui en dependències municipals o altres dependències o espais.
Prestar assessorament i el seguiment del desenvolupament de diferents convenis, plans de
gestió i altres relacionats amb les lleres públiques.
Prestar assessorament en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques relatius a la
contractació de serveis i subministrament de maquinària relacionats amb l’àrea de Pagesia.

Pel que fa a exemples en el context d’aplicació en el municipi de Tordera referent a la xarxa de
torrents i rieres del municipi, a la memòria cita el Torrent del Gorg Negre, Torrent de la Mina d’Or,
Torrent de Can Matas, Torrent de Sant Tou, Torrent de Valloparda, Riera de Vallmanya, Torrent de
Mas Mora, Torrent del Gall, Riera de Sant Daniel i Torrent de Pedra Escolta com a principals afluents
del riu Tordera. Pel que fa a les consideracions ambientals cita zones humides, torrents, rieres i el
mateix riu Tordera incloses al Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN) i també a la xarxa Natura 2000,
com a zones d’especial conservació (ZEC) i/o zones de protecció per a les aus (ZEPA). Alguns
exemples en són el Torrent de Sant tou, un tram de la Riera de Vallmanya, els Prats d’en Gai, el
torrent de la Mina d’Or i l’Estany de Cal Raba.
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Pel que fa a exemples d’objectius a assolir referent a la xarxa de torrents i rieres del municipi, a la
memòria explica resumidament i en síntesi el següent:






Mantenir i conservar les lleres públiques situades dins el municipi de Tordera, seguint els
criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua tot respectant les limitacions en
els períodes hàbils per l’execució dels treballs, de tal forma que no es pertorbin els períodes
de reproducció de les espècies protegides constitutives de l’hàbitat present.
Actuacions d’urgència i/o emergència que calgui dur a terme per afectacions puntuals fruit
d’episodis meteorològics adversos o altres incidents.
Neteja tant dels marges de les lleres de torrents i rieres com de la mateixa llera, la reparació
d’esfondraments i desperfectes en talussos i la gestió i millora del bosc de ribera.
Desbrossada de la canya dels marges i de la llera dels torrents i rieres, el triturat de les restes,
l’eliminació de peus d’espècies al·lòctones (Arundo donax una espècie al·lòctona invasiva
amb un poder de colonització molt gran), aclarida i poda selectiva dels arbres de ribera (si
s’escau) i la neteja de la llera i marges de restes de poda, residus acumulats i altres elements.

El conjunt de la proposta està ben desenvolupada, té detall i és exhaustiva, per la qual cosa denota
que la persona licitadora té coneixements notables en aquest àmbit d’actuació. La proposta està
estructurada, té coherència i és adequada a les especificacions del plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa permetrà a l’administració assolir les expectatives que motiven la
contractació del servei. Per tant, es considera que la proposta és fiable i denota una notable
comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius del treball, i es proposa el 80 %
de la puntuació en aquest apartat, 8 punts.
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Apartat 3. Plans municipals de pagesia i medi rural, fins a 10 punts.
La persona licitadora SMM, pel que fa a la descripció i exemples de tasques a desenvolupar per
l’assistència tècnica dels plans municipals de pagesia i medir rural de Tordera, a la memòria explica
resumidament i en síntesi el següent:






Analitzar la situació del sector de la pagesia i del medi rural a Tordera per donar assistència
a la regidoria delegada de Pagesia en tot allò que sigui necessari.
Establir relacions de complicitat entre els tenidors i gestors del medi rural i amb la pagesia
del municipi. Aquestes relacions es crearan mitjançant una atenció directa als usuaris, la
resolució de conflictes, les visites periòdiques i també puntuals i l’atenció de queixes i
suggeriments.
Dur a terme visites periòdiques a l’entorn per tal de detectar possibles incidències.
Gestionar de manera correcta les afectacions a tercers alhora de fer actuacions de millora o
manteniment dels elements de la xarxa de camins rurals de la població, de la xarxa de
torrents i rieres del municipi. Localitzar els propietaris dels terrenys afectats i gestionar els
permisos així com acordar solucions als diversos conflictes o incidències.
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Participar en aquelles reunions informatives o de treball que siguin necessàries per al bon
funcionament de la regidoria delegada de Pagesia i Medi Rural.
Participar de manera activa en el desenvolupament de l’Espai Agrari la Baixa Tordera,
participant en les reunions de treball que sigui necessari, fent d’enllaç amb els Tècnics de la
Diputació de Barcelona i altres encarregats del desenvolupament del projecte, plans derivats
i totes aquelles accions que siguin necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Participar en l’impuls de la formació del Consell de la Pagesia a Tordera. Figura que pretén
ser un òrgan consultiu que tingui per objectiu treballar per a la millora i promoció dels sector
agrícola, ramader i el medi rural del municipi.
Col·laborar en la coordinació entre la regidoria delegada de Pagesia i qualsevol altra àrea de
l’Ajuntament de Tordera per tal de vetllar pels interessos del sector rural i de la pagesia de
Tordera.
Assessorar i promoure el desenvolupament del Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals
i altres construccions en sol no urbanitzable i la corresponent modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana de Tordera.
Assessorar vers la tramitació de noves figures urbanístiques que serveixin per facilitar la
tramitació de llicències.
Establir relacions i treballar conjuntament amb els membres de la Cooperativa Agrària la
Baixa Tordera per tal de promoure el desenvolupament del mon rural i la pagesia.
Assessorar els agents del medi rural i la pagesia de Tordera en tot allò que la regidoria
delegada de Pagesia requereixi.
Col·laborar amb el cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya en tot el que faci falta
segons les necessitats de la regidoria delegada de pagesia.
Assessorar la regidoria delegada de Pagesia en relació a actes incívics i de pillatge o robatoris
que afectin al medi rural i la pagesia de Tordera.
Fer el seguiment, control, prestar assessorament i dirigir aquelles tasques que hagi de
desenvolupar la Brigada Municipal que depèn de la regidoria delegada de Pagesia en
operacions de conservació i millorar del medi rural.
Assessorar, si s’escau, en la redacció i elaboració de qualsevol ordenança o reglament que
afecti el medi rural i la pagesia de la població de Tordera.
Promoure el respecte al medi rural, així com la conservació, la protecció i la millora de la
qualitat ambiental, a partir de debats i actuacions diverses de participació i sensibilització.
Assessorar en relació a l’ús d’energies renovables al medi rural i al sector de la pagesia,
analitzar l’estat de la normativa actual a la població en relació a l’ús de les energies
renovables, fer-ne promoció i assessorar als usuaris en tot allò que la regidoria delegada de
pagesia cregui necessari.
Participar en totes aquelles sessions de treball o reunions de la Taula de la Tordera o
qualsevol ens públic o privat que reguli o intervingui en els recursos hídrics per tal de
defensar els interessos del municipi i preservar les condicions dels espais humits protegits i
la resta de zones del municipi que en poden resultar afectades.
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Pel que fa a exemples en el context d’aplicació en el municipi de Tordera referent als plans
municipals de pagesia i medir rural, a la memòria cita:






L’Espai Agrari de la Baixa Tordera on requerirà la participació i col·laboració en tots aquells
actes públics i privats encaminats a s’impulsarà la formació del Consell de la Pagesia a
Tordera, figura que pretén ser un òrgan consultiu que tingui per objectiu treballar per a la
millora i promoció dels sector agrícola i ramader del municipi.
L’Observatori de la Tordera iniciat l’any 1995, de caràcter interdisciplinari i dirigit per
l’Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals on ha centrat els anàlisis en el curs alt i mig
del riu.
El projecte ISACC TorDelta conformat per un equip d’investigadors de diverses universitats i
centres de recerca, es va constituir la III Taula de Treball del delta i de la Baixa Tordera (juny
2018) i es va presentar el Pla d’Actuacions integral.

Pel que fa a exemples d’objectius a assolir referent als plans municipals de pagesia i medir rural, a
la memòria explica resumidament i en síntesi el següent:
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Establir una relació fluïda i de confiança amb els agents presents al medi rural, per tal d’oferir
col·laboració, estar al corrent de les peticions i suggeriments i obtenir d’aquesta manera una
relació de win-win.
Dotar d’eines urbanístiques i de regulació necessàries perquè les explotacions d’aquest
entorn es puguin desenvolupar adequadament, sempre des del respecte al medi ambient.
Revisió de les eines de les que actualment es disposa i identificar la necessitat de
desenvolupar-ne d’altres que permetin una millora en les explotacions existents
(implantació d’energies renovables, benestar animal), i/o que afavoreixin la implantació
d’activitats complementàries (turisme rural, etc.)
Desenvolupar el Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals i altres construccions en sol no
urbanitzable i la corresponent modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Tordera.

El conjunt de la proposta està ben desenvolupada, té detall i és exhaustiva, per la qual cosa denota
que la persona licitadora té coneixements notables en aquest àmbit d’actuació. La proposta està
estructurada, té coherència i és adequada a les especificacions del plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa permetrà a l’administració assolir les expectatives que motiven la
contractació del servei. Per tant, es considera que la proposta és fiable i denota una notable
comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius del treball, i es proposa el 80 %
de la puntuació en aquest apartat, 8 punts.
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Apartat 4. Agricultura i ramaderia, fins a 10 punts.
La persona licitadora SMM, pel que fa a la descripció i exemples de tasques a desenvolupar per
l’assistència tècnica d’agricultura i ramaderia de Tordera, a la memòria explica resumidament i en
síntesi el següent:
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Participar en totes aquelles reunions i sessions de treball (en dependències municipals o
altres dependències) relacionades amb el desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa
Tordera per tal d’aconseguir una major representació dels agricultors i ramaders de la
població.
Elaborar un cens actualitzat de productors agrícoles, ramaders i apicultors de la població de
manera coordinada amb la Cooperativa Agrària la Baixa Tordera, els mateixos agricultors,
ramaders i apicultors.
Prestar assessorament i seguiment de diferents convenis i plans de gestió relacionats amb
l’àrea de Pagesia.
Estar al dia de tots els canvis normatius i altres novetats del sector per poder assessorar de
manera eficient a la regidoria delegada de Pagesia i als mateixos usuaris.
Interactuar amb l’àrea de promoció econòmica i altres àrees de l’Ajuntament de Tordera per
a fer tasques de formació i promoció del producte local i de proximitat (mercat setmanal).
També es duran a terme accions per posar en contacte productors locals amb els clients
finals a través dels recursos amb què disposa el consistori.
Assessorar i informar als agricultors i ramaders sobre la importància de prendre mesures per
promoure l’estalvi dels recursos hídrics i la importància del manteniment i millora de les
instal·lacions de reg de les seves explotacions.
Participar en tots aquells actes, sessions i cursos que siguin d’interès per a la regidoria
delegada de Pagesia, ja sigui en dependències municipals o altres dependències o espais.
Prestar l’assessorament que sigui necessari en relació a productes fitosanitaris (plagues,
màquines, eines i equips, salut, prevenció i aspectes normatius), regs (tipologies de reg,
fertirrigació, maneig i manteniment), clima i microclima (processos atmosfèrics, riscos
atmosfèrics, sistemes de control, prevenció i lluita), aigua, sòls, fertilització i ecosistemes,
tractors i màquines motrius, producció agrària ecològica (produccions hortafructícoles,
bases científiques i tècniques de la producció agrària ecològica), horticultura (agronomia,
fertilització i fertirrigació convencional i PAE, sanitat vegetal en producció integrada i PAE,
optimització de maquinària agrícola a l’explotació i gestió sostenible), cooperativisme i
agricultura en grup (estructures de les empreses i les cooperatives, normativa i dimensió
territorial, aspectes legals de l’empresa agrària, desenvolupament i innovació rural), la
cadena agroalimentària (traçabilitat i control de punts crítics), comercialització i màrqueting
(màrqueting estratègic i operatiu, tipus de mercats i clients, canals de distribució, venda
conjunta i logística de distribució).
Assessorar en el desenvolupament d’iniciatives i acords per la millora constant del sector
agrícola i ramader de la població.
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Assessorar en la redacció de plecs de prescripcions tècniques relatius a la contractació de
serveis i subministrament de maquinària relacionats amb l’Àrea de Pagesia.
Davant l’elevada incidència dels efectes de l’existència de la vespa asiàtica a la població,
seguiment de les actuacions realitzades per a la seva eliminació i es mantindrà contacte amb
els apicultors i la cooperativa agrícola de Tordera per prendre i consensuar mesures.
Assessorar i promoure el desenvolupament del Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals
i altres construccions en sol no urbanitzable i la corresponent modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana de Tordera.
Assessorar vers la tramitació de noves figures urbanístiques que serveixin per facilitar la
tramitació de llicències.

Pel que fa a exemples en el context d’aplicació en el municipi de Tordera referent a l’agricultura i
ramaderia, a la memòria cita:




L’Espai Agrari de la Baixa Tordera, del qual s’ha desenvolupat el Pla de Gestió i
Desenvolupament, és una eina on hi ha representat l’Ajuntament de Tordera.
Cooperativa Agrària la Baixa Tordera
Pla de Gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera elaborat pels tècnics de la Diputació de
Barcelona.

Pel que fa a exemples d’objectius a assolir referent a l’agricultura i ramaderia, a la memòria explica
resumidament i en síntesi el següent:
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Desenvolupar les cooperatives agràries per tal de promocionar els productes locals i de
proximitat.
La gestió i eliminació dels nius de la vespa asiàtica (vespa velutina Nigrithorax sp) espècie
exòtica invasora.
Optimitzar la gestió dels recursos del territori, incentivar l’evolució i modernització de les
explotacions existents, aconseguir l’enfortiment del sector, la cohesió del mateix i un impuls
a l’economia local.
Elaborar un cens dels agricultors, ramaders i apicultors de la població amb les dades de
contacte per poder fer campanyes d’informació i altres amb l’ajuda i col·laboració de la
cooperativa Agrària la Baixa Tordera, entre d’altres.
Crear un lligam proper entre l’administració i els productors per tal de tenir un retorn
d’informació respecte la situació del sector, iniciatives, problemes i altres suggeriments o
queixes.
Impulsar noves eines que facilitin el desenvolupament del mon agrari i ramader, mitjançant
plans i polítiques de preservació i gestió dels espais agraris i una major protecció dels espais
naturals especialment protegits en àrees fluvials i boscoses.

El conjunt de la proposta està ben desenvolupada, té detall i és exhaustiva, per la qual cosa denota
que la persona licitadora té coneixements notables en aquest àmbit d’actuació. La proposta està
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estructurada, té coherència i és adequada a les especificacions del plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa permetrà a l’administració assolir les expectatives que motiven la
contractació del servei. Per tant, es considera que la proposta és fiable i denota una notable
comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius del treball, i es proposa el 80 %
de la puntuació en aquest apartat, 8 punts.

Apartat 5. Gestió forestal i prevenció d’incendis, fins a 10 punts.
La persona licitadora SMM, pel que fa a la descripció i exemples de tasques a desenvolupar per
l’assistència tècnica de la gestió forestal i prevenció d'incendis de Tordera, a la memòria explica
resumidament i en síntesi el següent:
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Assessorar en tot allò que sigui necessari a la regidoria delegada de Pagesia i els titulars o
propietaris en referència a la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
Participar en les reunions, comissions de treball i altres que siguin convocades amb
l’Associació de Propietaris Forestals del Parc del Montnegre i Corredor tant en dependències
municipals com en altres dependències o espais.
Assessorar respecte la contractació i desenvolupament del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) i en tot allò que la regidoria delegada de Pagesia cregui necessari.
Elaborar un cens de propietaris forestals per a les propietats forestals del municipi de
Tordera en col·laboració amb l’Associació de Propietaris Forestals del Parc del Montnegre i
Corredor.
Assessorar en el desenvolupament d’iniciatives i acords per la millora constant del sector de
la gestió forestal i la prevenció d’incendis.
Assessorar en relació al compliment del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI),
en relació a les comunicacions, ordenances, altres mesures i al programa quadriennal de
manteniment de les infraestructures i l’equipament. Es dura a terme un control de diferents
punts dels camins del PPI per tal de detectar possibles incidències.
Assessorar i col·laborar amb l’ADF, el cos dels bombers voluntaris de Tordera i qualsevol altre
organisme oficial.
Assessorar en tot allò que fa referència al manteniment de les franges tallafoc dels diferents
punts del municipi així com amb noves iniciatives de protecció de zones que fins ara no s’han
contemplat en els plans de protecció, la protecció de les cases i masos aïllats i en tot allò que
des de la regidoria delegada de Pagesia es cregui oportú.
Assessorar en el desenvolupament d’iniciatives i acords per la millora constant del medi rural
i la protecció contra incendis.
Participar en tots aquells actes, sessions i cursos que siguin d’interès per a la regidoria
delegada de Pagesia, ja sigui en dependències municipals o altres dependències o espais.
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Pel que fa a exemples en el context d’aplicació en el municipi de Tordera referent a la gestió forestal
i prevenció d'incendis, a la memòria cita:







El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) aprovat l’any 2010 en el qual hi consten
un total de 29.44 Ha que inclouen les Rouredes de Sant Ponç (13.95 Ha), la Roureda de
Tordera (14.01 Ha) i les Plantacions de Cal Raba (1.48 Ha).
L’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor, de la qual l’Ajuntament n’és
membre.
El Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) que va ser revisat el 2017 en el qual
s’estableix el cicle d’actuacions i manteniment de l’any 2018 al 2022.
L’ADF.
El cos dels bombers voluntaris de Tordera.

Pel que fa a exemples d’objectius a assolir referent a la gestió forestal i prevenció d'incendis, a la
memòria explica resumidament i en síntesi el següent:
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Garantir la seguretat dels béns i de les persones tot vetllant per la gestió i manteniment de
les franges tallafoc que protegeixen les urbanitzacions i altres zones poblades.
Manteniment de la xarxa de camins que facin possible l’actuació dels mitjans terrestres del
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Gestió de la massa forestal present al municipi, tant per part de propietaris privats com
públics, important a l’hora d’evitar afectacions com a conseqüència dels incendis forestals.
La recuperació de la presència de ramats de boví i cabrum a la zona i el pasturatge dels
mateixos que contribueix al manteniment del sotabosc, fent la tasca de millorar les
condicions de neteja de manera ecològica i sostenible.
Assessorar per a l’encàrrec de la redacció de l’actualització del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal del mateix PTGMF i el seguiment del desenvolupament de les tasques.
Elaboració del cens de propietaris forestals per a les propietats forestals del municipi de
Tordera amb la col·laboració necessària de l’Associació de Propietaris Forestals del Parc del
Montnegre i Corredor.
Control del compliment del PPI vigent a l’ajuntament de Tordera, el seguiment de les tasques
de manteniment del programa de manteniment i es duran a terme visites a les pistes
forestals per tal d’identificar problemes a la xarxa de camins inclosos en el PPI.

El conjunt de la proposta està ben desenvolupada, té detall i és exhaustiva, per la qual cosa denota
que la persona licitadora té coneixements notables en aquest àmbit d’actuació. La proposta està
estructurada, té coherència i és adequada a les especificacions del plec de prescripcions tècniques
particulars, per la qual cosa permetrà a l’administració assolir les expectatives que motiven la
contractació del servei. Per tant, es considera que la proposta és fiable i denota una notable
comprensió de les tasques, el seu context d’aplicació i els objectius del treball, i es proposa el 80 %
de la puntuació en aquest apartat, 8 punts.
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Conclusions
Un cop estudiada la documentació presentada per la persona licitadora SERGI MASÓ MARTÍNEZ i
atenent als criteris de valoració establerts en el PCAP i en les especificacions del PPT, es proposa a
la Mesa de Contractació la següent puntuació, d’acord amb les motivacions que consten en els
Fonaments de drets del present informe dictamen:
Apartat a valorar

1. Xarxa de camins
rurals del municipi

2. Xarxa de
torrents i rieres
del municipi

24/02/2021 Tècnic de Contractació

3. Plans municipals
de pagesia i medi
rural

4. Agricultura i
ramaderia

5. Gestió forestal i
prevenció
d’incendis

Criteris a tenir en compte
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a
nivell d’actuació.
Descripció i exemples en el context
d’aplicació en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a
nivell d’actuació.
Descripció i exemples en el context
d’aplicació en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a
nivell d’actuació.
Descripció i exemples en el context
d’aplicació en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a
nivell d’actuació.
Descripció i exemples en el context
d’aplicació en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
Descripció i exemples de tasques a
desenvolupar per l’assistència tècnica a
nivell d’actuació.
Descripció i exemples en el context
d’aplicació en el municipi de Tordera.
Descripció i exemples d’objectius a assolir.
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I proposo a la Mesa de Contractació que prengui els acords següents:
Primer.- Aprovar la llista de les puntuacions del Sobre B, que conté la documentació (memòria
descriptiva) relativa als criteris la valoració dels quals depenen d’un judici de valor, de l’expedient
de licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de medi rural,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, següent:
Descripció del criteri de valoració

Puntuació
màxima

Puntuació
SMM

1.

Xarxa de camins rurals del municipi

10 punts

8 punts

2.

Xarxa de torrents i rieres del municipi

10 punts

8 punts

3.

Plans municipals de pagesia i medi rural

10 punts

8 punts

4.

Agricultura i ramaderia

10 punts

8 punts

5.

Gestió forestal i prevenció d’incendis

10 punts

8 punts

50 punts

40 punts

Apartat

Total puntuació dels criteris de judici de valor (Sobre B)

Segon.- Admetre a la persona licitadora Sergi Masó Martínez a continuar en la següent fase del
procediment de licitació del contracte de serveis consistent en l'assistència tècnica en matèria de
medi rural, atès que ha obtingut la puntuació total de 40 punts en els criteris de judici de valor
(Sobre B) i ha superat el llindar mínim de puntuació de 25 punts dels criteris de judici de valor
d’acord amb la Clàusula 25.1 Memòria descriptiva de l’execució dels treballs (criteri de judici de
valor) del PCAP.
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No obstant, l’òrgan competent acordarà el que estimi més convenient.
El que poso de manifest segons el meu bon criteri que declaro expressament sotmès a qualsevol
altre més qualificat i finalment al superior de la Corporació.
Aquest informe-proposta s'emet sens perjudici d'altres informes que hi puguin concórrer.
Tordera, a data de signatura electrònica
El Tècnic de Contractació, Ferran Tolrà Simón
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