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Núm. de Decret i Data:
2021DECR001844 30/11/2021

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que per resolució d’Alcaldia núm. 2021DECR001615 de data 25/10/2021, es va
aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment
obert 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 manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria
de Palautordera, reservat als Centres Especials de Treball d’Iniciativa social, amb un
pressupost màxim de licitació de 175.479,66 € més 21.408,52 € d’IVA (196.888,18 € IVA
inclòs) per 1 any de contracte.
Atès que en data 26 d'octubre de 2021 es va publicar el corresponent anunci de licitació
al perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, i que el termini
de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 10 de novembre de 2021.
Dins el termini per a la presentació de proposicions va presentar oferta l’empresa
següent:
1. FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY

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

En data 16 de novembre de 2021 es va constituir la Mesa de contractació d’obertura del
sobre A “documentació administrativa” i sobre B “documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor” per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte, es va comprovar la documentació administrativa de l’empresa presentada i va
admetre la proposició. En el mateix acte es va acordar trametrà la documentació dels
criteris de judici de valor a la tècnica en medi ambient municipal per tal que elaborés un
informe de valoració sobre aquests criteris i comprovés que no hi hagués contradiccions
amb l’establert en els Plecs de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques.
En data 22 de novembre de 2021 es va reunir la Mesa de Contractació, per a la lectura
de l’informe dels criteris de judici de valor, l'obertura de pliques que fan referència a la
proposició econòmica i la proposta d’adjudicació, que es transcriu a continuació:
.../...
“Reunits en la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 22 de novembre de 2021, a les
10:04 hores del matí, es constitueix la Mesa de Contractació per a la lectura de l’informe dels
criteris de judici de valor (sobre B), l'obertura de pliques que fa referència a la proposició
econòmica (sobre C) i la proposta d’adjudicació, tot això de conformitat amb allò que disposa
en els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei de contractes del Sector Públic, del següent contracte:
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Exp.: X2021001967
Tipus de contracte: Servei - reservat als Centres Especials de Treball
Objecte del contracte: Servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds
públics de Santa Maria de Palautordera
Procediment de contractació: Obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:
77311000-3 Serveis de manteniment de parcs i jardins
Valor estimat del contracte: 175.479,66 € més IVA
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 175.479,66

IVA%: multiple

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 196.888,18 €
Durada de l'execució: 1 any

Durada màxima: 1 any

La composició de la Mesa és la següent:
Presidenta

Jordi Xena i Ibàñez

Vocal - Interventora de la Corporació

Sara Galbany Arrabal

Vocal - Secretari de la Corporació

Francesc Palau Sabater

Vocal -Tècnica
municipal

Rosa M. Alentorn Farre

en

Medi

ambient

Secretària de la Mesa

M. Dolors Sabé i Corney

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

En data 16 de novembre de 2021 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre
A i B corresponent a la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, de l’empresa
següent:
-

Fundació acció Baix Montseny

S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès per
la tècnica en Medi ambient municipal, la part que interessa diu el següent:

.../...
“En referència a la contractació del Servei de Manteniment de la jardineria i neteja dels
espais verds, parcs i jardins del municipi de Santa Maria de Palautordera, es realitza la
valoració de la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor presentada en el sobre núm. 2.
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Aquesta valoració es realitza segons els criteris subjectius definits en l’apartat 5 del Plec
de condicions tècniques:
Organització del Servei:
Planificació operativa general: adequació de la planificació operativa, organització dels
serveis i maquinària i desenvolupament de les tasques a les necessitats dels espais,
alhora d’aconseguir un servei viable, eficaç i eficient.......................................................0
a 18 punts
Planificació operativa dels treballs especials: adequació de la planificació dels treballs
especials (tractaments fitosanitaris, esporgues, treballs en alçada, manteniment de les
instal·lacions de reg) a les necessitats dels espais................................................ 0 a 3
punts
Organització dels RRHH: adequació de la plantilla i llocs de treball a les necessitats del
servei i distribució i coherència dels recursos humans ...............0 a 6 punts
Control de qualitat: adequació del sistema proposat de control intern de qualitat,
de seguiment i de gestió del servei. ......................................... 0 a 3 punts
S’ha presentat una oferta: Oferta núm. 1: FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY
Revisada la documentació presentada s’informa del següent:
1. Adequació de la planificació operativa, organització dels serveis i maquinària i
desenvolupament de les tasques a les necessitats dels espais, alhora d’aconseguir
un servei viable, eficaç i eficient (0 a 18 punts)

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

Puntuació
FUNDACIÓ
El pla de treball presentat recull les tasques 16
ACCIÓ BAIX establerts en el plec de condicions tècniques.
MONTSENY
El Pla de treball descriu àmpliament el detall de
cada una de les operacions.
Les freqüències de manteniment establertes en el
pla de treball s’adeqüen a les freqüències mínimes
establertes en el Plec de condicions tècniques.
Es detallen els recursos materials necessaris per
desenvolupar les diferents tasques definides al pla
dels servei, així com els recursos materials
adscrits al servei.
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S’adjunten els protocols de cadascuna de les
tasques assignades i d’ús de maquinària.
2. Adequació de la planificació dels treballs especials (tractaments fitosanitaris,
esporgues, treballs en alçada, manteniment de les instal·lacions de reg) a les
necessitats dels espais (0 a 3 punts)
Puntuació
FUNDACIÓ
El protocol de tractament fitosanitari i els 3
ACCIÓ BAIX tractaments definits s’ajusten a normativa i a les
MONTSENY necessitats del servei.
L’organització
del
manteniment
de
les
instal·lacions de reg s’ajunta les necessitats del
servei.
El protocol d’esporgues i treballs en alçada
incorpora
els
protocols
de
seguretat
corresponents.
3. Adequació de la plantilla i llocs de treball a les necessitats del servei i distribució i
coherència dels recursos humans (0 a 6 punts)

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

Puntuació
FUNDACIÓ
La planificació detalla la distribució de la dedicació 5
ACCIÓ BAIX horària per cada un dels espais del personal
MONTSENY adscrit al servei, essent adequada a les
necessitats del servei.
L’organització disposa d’un equip de suport a
l’activitat productiva dels treballadors del CET

4. Adequació del sistema proposat de control intern de qualitat, de seguiment i de
gestió del servei (0 a 3 punts)

ÒRGAN

EXPEDIENT

DEC

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2021001967

Codi Segur de Verificació: 75db5b79-2f4e-47c4-8ab0-33ee6d408ea0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_1822256
Data d'impressió: 01/12/2021 08:07:45
Pàgina 5 de 8

SIGNATURES

Ì75db5b79-2f4e-47c4-8ab0-33ee6d408ea00Î

DOCUMENT

1.- Jordi Xena Ibañez (TCAT) (alcalde), 30/11/2021 14:00
2.- Francesc Palau Sabater (TCAT) (Secretari), 30/11/2021 14:12
3.- SERVEIS AOC. 2021DECR001844 30/11/2021

Puntuaci
ó
FUNDACIÓ
L’organització té implantat el sistema de qualitat 3
ACCIÓ BAIX IXO 9001.
MONTSENY
El sistema de control i seguiment de feines
dissenyat s’adequa
les necessitats de
l’Ajuntament.
Informats els diferents punts que conformen la valoració subjectiva de valoració de la
qualitat tècnica del Pla de treball, d’organització i millores del contracte del Plec de
condicions tècniques, els Serveis tècnics municipals informen que la documentació
presentada recull el conjunt d’obligacions derivades del plec de prescripcions tècniques,
essent el valor global de la puntuació de 27 punts. “
.../...
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb el criteris
ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la tècnica en medi
ambient municipal, de data 18 de novembre de 2021.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre C del licitador, corresponent a la “Proposició
econòmica ”, el qual ofereix el resultat següent:
Criteris de valoració de forma automàtica (70 punts):
Es valoraran les ofertes presentades aplicant la següent fórmula:

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

70 B
P = ------------3+B
P: puntuació B: baixa de l’oferta en % sobre el preu de licitació
Valoració de l’oferta:

EMPRESES

CRITERI
JUDICI
VALOR

FUNDACIÓ ACCIÓ
BAIX MONTSENY

27

CRITERIS VALORACIÓ
AUTOMÀTICA
OFERTA ECONÒMICA
Descompte
Import
punts
%
168.376,24

4,0480

La Mesa de contractació, per unanimitat, acorda:

40,20

TOTAL

67,20
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Primer. Requerir a la tècnica en medi ambient municipal informe de l’estudi econòmic
justificatiu presentat per l’empresa Fundació Acció Baix Montseny, conforme no contradiu
l’establert en els plecs.
Segon. Proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació del servei de
manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds públics de Santa Maria de
Palautordera, a l’empresa Fundació Acció Baix Montseny, amb CIF núm. G61784898 per un
import de 168.376,24 € més 35.359,01 € d’IVA (total 203.735,25 € IVA inclòs) i les millores
ofertades en la seva proposta, condicionat a l’informe favorable de la tècnica en Medi
ambient.
Tercer. Requerir al licitador proposat com a adjudicatari perquè presenti 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, condicionat a l’informe
favorable de la tècnica en Medi ambient.”
.../...

Per part de la tècnica en medi ambient municipal en data 26 de novembre de 2021 s’ha
informat favorablement de l’estudi econòmic justificatiu de l’oferta presentada.
D’acord amb l’establert a la disposició addicional quarta de la llei 9/2017 LCSP, en els
procediments de contractació en els quals s’apliqui els contractes reservats que estableix
aquesta disposició addicional no és procedent exigir la garantia definitiva a què es
refereix l’article 107 d’aquesta Llei, excepte en els casos en què l’òrgan de contractació,
per motius excepcionals, ho consideri necessari i així ho justifiqui motivadament en
l’expedient. S’ha comprovar la documentació assenyalada en la clàusula 1.18 del PCAP.

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

La despesa derivada d’aquesta contractació de 168.376,24 € més 20.541,91 € d’IVA
(TOTAL 188.918,15 €), s’ha d’imputar amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Aplicació
pressupostària

Import sense
IVA

Concepte

Any

1.171.22700

Neteja zones
verdes

2022

134.700,92

10%

1.171.21003

Manteniment
zones verdes

2022

33.675,32

21%

TOTAL

168.376,24

IVA

Import IVA

Import total

13.470,09

148.171,01

7.071,82

40.747,14

20541,91

188.918,15

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
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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,
Primer. Adjudicar el contracte del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels
espais verds públics de Santa Maria de Palautordera, reservat als Centres Especials de
Treball d’Iniciativa social, Exp. X2021001967, a l’empresa Fundació Acció Baix Montseny
amb NIF. núm. G61784898, per un import de 168.376,24 € més 20.541,91 € d’IVA
(TOTAL 188.918,15 €) i les millores ofertades en la seva proposta.
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 188.918,15€ IVA inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació
pressupostària

Import sense
IVA

Concepte

Any

1.171.22700

Neteja zones
verdes

2022

134.700,92

10%

1.171.21003

Manteniment
zones verdes

2022

33.675,32

21%

TOTAL

168.376,24

IVA

Import IVA

Import total

13.470,09

148.171,01

7.071,82

40.747,14

20541,91

188.918,15

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

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, haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils a la remissió de la notificació de la present resolució.
Quart. Publicar aquest acord d’adjudicació, així com la formalització del contracte en el
perfil del contractant.
Cinquè. 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
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Sisè. Remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat
Autònoma, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, una còpia
certificada del document en el qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un
extracte de l'expedient.
Ho mana i signa en Jordi Xena i Ibáñez, alcalde-president de l’ajuntament de Santa Maria
de Palautordera.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
Signat electrònicament,

