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Núm. de Decret i Data:
2021DECR001926 15/12/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que per resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001703 de data 10/11/2021, es va
aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment
obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació, els plecs de clàusules administratives
particulars, els plecs de prescripcions tècniques i l’autorització de despesa, relatiu al
servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris
del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, exp. núm. X2021002529, amb un
pressupost màxim de licitació de 20.127,91 € més 4.226,87 € d’IVA 21% (24.354,78 €
IVA inclòs) per dos anys de contracte.
Atès que en data 11 de novembre de 2021 es va publicar el corresponent anunci de
licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, i el
termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 26 de novembre de 2021.
Dins el termini per a la presentació de proposicions es va presenta l’oferta de l’empresa
següent:
-

Pau Riera Bosch NIF 47915167A.

En data 30 de novembre de 2021 es constituí la Mesa de Contractació per a l’obertura
del sobre A “Documentació administrativa” i del sobre B “Criteris d’adjudicació avaluables
de forma automàtica”, que es transcriu a continuació:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

“Reunits en la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 30 de novembre de 2021, a les
10:06 hores del matí, es constitueix la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre A
“Documentació administrativa” i sobre B “Criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica” del següent contracte:
Exp.: X2021002529
Tipus de contracte: Servei
Objecte del contracte: Servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans
dels principals eixos viaris del terme municipal de Santa Maria de Palautordera.
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 77341000 “Esporga de l’arbrat”
Valor estimat del contracte: 38.319,39€ més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.127,91 €

IVA%: 21
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 24.354,78 €
Durada de l'execució: 2 anys més dos possible pròrroga d’un any cadascuna.
La composició de la Mesa és la següent:
President

Jordi Xena i Ibàñez

Vocal - Interventora de la Corporació

Sara Galbany Arrabal

Vocal - Secretari de la Corporació

Francesc Palau Sabater

Vocal -Tècnica en Medi ambient
municipal

Rosa M. Alentorn Farre

Secretària de la Mesa

M. Dolors Sabé i Corney

Durant el termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, que finalitzava el 26 de
novembre de 2021, ha presentat oferta l’empresa següent:
-

Pau Riera Bosch NIF 47915167A

El President ordena l'obertura del sobre A “documentació administrativa” de l’empresa
presentada, qui presenta la documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP, i en
conseqüència, la Mesa acorda, per unanimitat, admetre-la .
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre “B” Proposta relativa a criteris avaluables
de forma automàtica”.
Els criteris de valoració són els següents:

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Valoració econòmica (≤ 70)
Baixa econòmica sobre el preu de licitació en %. Es valoraran les ofertes presentades
atenent a la següent fórmula creixent (a més baixa més puntuació):
P = 72B/(3+B)
P= puntuació

B= % de baixa de l’oferta

Baixes anormals o desproporcionades. La Mesa podrà apreciar, si s’escau, l’existència
de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb els criteris de l’article 85 RLCAP.
Formació (≤ 10)
Formació en matèria de poda del tècnic responsable del servei i personal que portarà a
terme les tasques de poda d’arbrat. Per cada curs de formació en poda de les persones
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que portaran a terme els treballs de poda, s’atorgarà 1 punt per cada 10 hores de
formació, fins un màxim de 10 punts.
- S’hauran d’aportar les justificacions per cada curs de formació, en el cas de no
presentar-se no es puntuaran.
- El personal a que fa referència aquest apartat és el que es compromet a assignar de
forma efectiva a aquest contracte.
Millores en la prestació del servei (≤ 10)
Actuacions al Torrent del Reguissol que es portaran a terme entre els mesos de
desembre i gener:
- Escapçar anualment, anul·lant la totalitat del brancatge de la capçada, els plàtans del
Torrent del Reguissol, situats al costat del Torrent que es troba a la banda dels
habitatges del Carrer Pintor Fortuny de Can Barceló.
- Manteniment de l’arbrat de la part final del Torrent del Reguissol on es troba el pont
que connecta amb el carrer Picasso, d’acord amb les peticions que sorgeixin dels
Serveis tècnics municipals. L’actuació es portarà a terme entre els mesos de desembre
i gener.
- Actuació de selecció anual de tanys de les soques de plàtans situades a la banda del
Torrent contrari als habitatges.
Per part de l’empresa ofereix el següent:
a) Proposta econòmica:
Preu total ofertat per 2 anys de contracte: 16.102,32 euros més 3.381,49 euros d’IVA
(21%), que representa un 20 % de baixa.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

b) Formació:
Cursos de formació en matèria de poda del tècnic responsable del servei i personal
que portarà a terme les tasques de poda d’arbrat: 60 hores
c) Millores en la prestació del servei.
Relació d’actuacions al Torrent del Reguissol que es portaran a terme entre els
mesos de desembre i gener :
- Escapçar anualment, anul·lant la totalitat del brancatge de la capçada, els plàtans
del Torrent del Reguissol, situats al costat del Torrent que es troba a la banda dels
habitatges del Carrer Pintor Fortuny de Can Barceló.
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- Manteniment de l’arbrat de la part final del Torrent del Reguissol on es troba el
pont que connecta amb el carrer Picasso, d’acord amb les peticions que sorgeixin
dels Serveis tècnics municipals. L’actuació es portarà a terme entre els mesos de
desembre i gener.
- Actuació de selecció anual de tanys de les soques de plàtans situades a la banda
del Torrent contrari als habitatges.
No s’adjunta justificacions de la realització dels cursos en matèria de poda del tècnic
responsable del servei i personal que portarà a terme les tasques de poda d’arbrat, per tant
no es puntua aquest criteri.
La valoració és la següent:

62,61 -

10 punts

100

Millores
servei

si/no

fins 70
punts

16.102,32

0 sí

10

Fins 10
punts

Preu

EMPRESES

Pau Riera Bosch

CURSOS
HORES

descompte
%

OFERTA ECONÒMICA

hores
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TOTAL
PUNTS
72,61

Es comprova en aquest mateix acte, que cap empresa es troba en situació de baixa
anormal o desproporcionada.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017,
del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa de contractació, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Proposar a l’Alcaldia, òrgan de contractació competent, l’adjudicació del contracte
de servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos
viaris del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, a l’empresa Pau Riera Bosch
amb NIF núm. 47915167A d’acord amb el següent:
Import: 16.102,32 euros més 3.381,49 euros d’IVA (21%) (total 19.483,81 euros IVA inclòs).
Millores:
Relació d’actuacions al Torrent del Reguissol que es portaran a terme entre els mesos de
desembre i gener:
- Escapçar anualment, anul·lant la totalitat del brancatge de la capçada, els plàtans del
Torrent del Reguissol, situats al costat del Torrent que es troba a la banda dels
habitatges del Carrer Pintor Fortuny de Can Barceló.
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- Manteniment de l’arbrat de la part final del Torrent del Reguissol on es troba el pont
que connecta amb el carrer Picasso, d’acord amb les peticions que sorgeixin dels
Serveis tècnics municipals. L’actuació es portarà a terme entre els mesos de desembre
i gener.
- Actuació de selecció anual de tanys de les soques de plàtans situades a la banda del
Torrent contrari als habitatges.
Segon.- Requerir al licitador proposat com a adjudicatari perquè presentin en el termini de
set dies hàbils a contar des del següent a aquell que rebi aquest requeriment la
documentació assenyalada a la clàusula 1.18. del Plec de clàusules administratives.
I perquè consti s'estén la present acta signada pels components de la mesa de contractació,
de tot el que dono fe, com a secretària autoritzant, a les 10:16 hores del matí.”

En data 1 de desembre de 2021 es va requerir al senyor Pau Riera Bosch, perquè
presentés la documentació d’acord amb l’establert en la clàusula 1.18) del plec de
clàusules administratives particulars que regulen aquesta contractació.
En data 10 de desembre de 2021 a el senyor Pau Riera Bosch, ha presentat la
documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva d’un import de 805,12€
mitjançant transferència bancària al BBVA el dia 10 de desembre de 2021.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La despesa derivada d’aquesta contractació de 16.102,32 euros més 3.381,49 euros
d’IVA (21%) (total 19.483,81 € IVA inclòs), s’ha d’imputar amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicació
pressupostària

Any

117.121.005

2022

10.666,49 21%

2.239,96

12.906,45

117.121.005

2023

5.435,83 21%

1.141,52

6.577,35

16.102,32 21%

3.381,49

19.483,81

Total 2 anys

Import sense
IVA
IVA

Import IVA

Import total
amb IVA

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot això, he resolt,
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Primer.- Adjudicar al senyor Pau Riera Bosch amb NIF núm. 47915167A el contracte del
servei de poda d’arbrat corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris
del terme municipal de Santa Maria de Palautordera, exp. núm. X2021002529, per un
import de 16.102,32 euros més 3.381,49 euros d’IVA (21%) (total 19.483,81 € IVA inclòs)
per dos anys de contracte.
Segon. Reajustar comptablement la imputació pressupostària aprovada anteriorment per
adequar-la a l’oferta econòmica i disposar la despesa pluriennal derivada d’aquesta
contractació de 19.483,81 € IVA inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació
pressupostària

Any

Import sense
IVA
IVA

117.121.005

2022

10.666,49 21%

2.239,96

12.906,45

117.121.005

2023

5.435,83 21%

1.141,52

6.577,35

Import IVA

Import total
amb IVA

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini de 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, s’haurà de formalitzar el contracte.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Quart. Requerir al senyor Pau Riera Bosch la presentació de la documentació següent
abans de l’inici dels treballs:
-

-

Certificat de modalitat preventiva.
Avaluació de riscos de les feines a realitzar.
Llistat de personal que intervindrà en el servei, del que s’haurà d’aportar:
o TC’S conforme estant donats d’alta a la seguretat social.
o Aptitud mèdica laboral.
o Certificats de formació corresponents de les feines a realitzar.
o Document registre entrega EPI’s.
o Autorització de la maquinària a utilitzar.
Nom del responsable de prevenció de riscos laborals de l’empresa, que controlarà
les feines (Recurs preventiu per feines de risc)
Pla de treball d’acord amb l’establert a la clàusula 4a del PPT
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Cinquè Notificar la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació.
Sisè. Publicar aquest acord d’adjudicació, així com la formalització del contracte en el
perfil del contractant.
Setè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic.
Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Signat electrònicament,

