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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA DE LES
INSTAL·LACIONS DE XARXA I PLANTES PRODUCTIVES ZONA SUD D’ATL
Antecedents
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament
Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una entitat de dret públic
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i
financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de
prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que justifica
que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit
competencial d’ATL.
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància de la
necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com d’informar
sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat
(en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.
Justificació de les necessitats
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè és necessari un servei que
mantingui les zones de gespes fines, prades, àrees forestals i camins de les instal·lacions de
la xarxa sud i plantes productives de la zona sud en correcte estat
El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió en el
corresponent plecs de prescripcions tècniques particulars.
Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
Conclusió
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació del
servei de MANTENIMENT DE JARDINERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I
PLANTES PRODUCTIVES ZONA SUD D’ATL (SC21/000063) i proposo que es tramiti el
corresponent expedient mitjançant el procediment següent:
1. Procediment:
Obert
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2.

Tipus:

Serveis
3. Objecte del contracte
SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I
PLANTES PRODUCTIVES ZONA SUD D’ATL”.
Atès que els treballs definits en aquest contracte de serveis s’ha dividit en dos lots:
● Lot núm.1: Xarxa de distribució Zona Sud
o Afecten únicament a les instal·lacions, que integren la xarxa de distribució de la zona
Sud d’ATL; integrada per Estacions Remotes tipus Estacions de Bombament, Dipòsits,
Estacions Singulars, que estan incloses en les següents infraestructures:














Artèria Penedès Garraf (PPG).
Artèria ETAP Cardener- Igualada.
Artèria Anoia.
Artèria general PTLL-Abrera.
Artèria general PTLL-Fontsanta (2400).
Artèria general ITAM Llobregat-Fontsanta.
Artèria PTLL-C-250.
Artèria Sant Quirze Riera de Caldes (SQRDC) fins a l’arqueta de seccionament C152 (TM Polinyà).
Arteries Baix Llobregat Centre i Nord.
Conducció Fontsanta-EDT: Des de la sortida de Fontsanta (TM Sant Joan Despí)
fins la galeria B (T.M. Barcelona).
Derivació municipal a Barberà del Vallès.
Conducció Fontsanta - El Prat de Llobregat.
Derivació municipal al Prat (peatge).

o Aquestes infraestructures es troben distribuïdes en les comarques del Baix Llobregat,
Garraf, Anoia, Alt Penedès, Solsonès, Vallès Occidental i Barcelonès.
● Lot núm. 2: Plantes productives Zona Sud
o Afecten únicament a les instal·lacions, que integren les plantes productives zona Sud
d’ATL; integrada per Estacions de Tractament d’aigua Potable (ETAP) i Artèries de
captació d’aigua que estan incloses en les següents infraestructures:








ETAP Llobregat.
ETAP Cardener.
Artèria Pous Radials.
Artèria Magarola.
Artèria Pous Can Moragas
Conducció Fontsanta - El Prat de Llobregat.
Derivació municipal al Prat (peatge).

Aquestes infraestructures es troben distribuïdes en les comarques del Baix Llobregat i
Solsonès.
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Codi CPV: 77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs.
4. Dades econòmiques
4.1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
Honoraris / Tarifes
4.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès que
no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats
4.3. Pressupost base de licitació (import màxim a ofertar) (un milió vuitanta-set mil
sis-cents noranta-tres euros amb vint cèntims) Import (1.087.693,20 IVA inclòs)
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de
tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per
a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
a) Pressupost: 898.920,00€
Lot núm. 1
Lot núm. 2

392.160,00€
506.760,00€

b) Import total de l’IVA : 188.773,20 €
Lot núm. 1
Lot núm. 2

82.353,60 €
106.419,60 €

c) Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 1.087.693,20 €
Lot núm. 1
Lot núm. 2

474.513,60 €
613.179,60 €

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST:
Veure capítol 13 del plec de prescripcions tècniques.
El capítol núm. 2 dels pressupostos del ambdós lots, inclou una partida alçada que no es pot
modificar, en el cas de modificar-se per part del licitador serà motiu d’exclusió.
4.4. Contracte harmonitzat
Si
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5. Existència de crèdit
5.1. Partida pressupostària
62201002. Manteniment instal·lacions tècniques maquinaria i equips.
5.2. Expedient d’abast plurianual
SÍ
Lot núm. 1
CECO:11-02-02-01-MXARZS
Pressupost (sense IVA)
IVA
Pressupost base de licitació
(IVA INCLÒS)
Lot núm. 2
CECO:11-02-02-02-MANTLLOB
Pressupost (sense IVA)
IVA
Pressupost base de licitació
(IVA INCLÒS)
Licitació
Pressupost (sense IVA)
IVA
Pressupost base de licitació
(IVA INCLÒS)

65.400,00 €
13.734,00 €

130.720,00 €
27.451,20 €

130.720,00 €
27.451,20 €

65.320,00 €
13.717,20 €

Pressupost
Lot 1
392.160,00 €
82.353,60 €

79.134,00 €

158.171,20 €

158.171,20 €

79.037,20 €

474.513,60 €

Subtotal 2021

Subtotal 2022

Subtotal 2023

Subtotal 2024

84.460,00 €
17.736,60 €

168.920,00 €
35.473,20 €

168.920,00 €
35.473,20 €

84.460,00 €
17.736,60 €

Pressupost
Lot 2
506.760,00 €
106.419,60 €

102.196,60 €

204.393,20 €

204.393,20 €

102.196,60 €

613.179,60 €

Subtotal 2021

Subtotal 2022

Subtotal 2023

Subtotal 2024

149.860,00 €
31.470,60 €

299.640,00 €
62.924,40 €

299.640,00 €
62.924,40 €

149.780,00 €
31.453,80 €

Pressupost
Total Licitació
898.920,00 €
188.773,20 €

181.330,60 €

362.564,40 €

362.564,40 €

181.233,80 €

1.087.693,20 €

Subtotal 2021

Subtotal 2022

Subtotal 2023

Subtotal 2024

6. Termini de durada del contracte
TERMINI: 3 anys des de la formalització del contracte.
PRÒRROGA: NO
NOMBRE PRÒRROGUES PREVISTES: Cap.
7. Tramitació de l’expedient
7.1. Tramitació
Ordinària
7.2. Contracte reservat
Si
No

Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social
Empreses d’Inserció Social
Altres (Especificar)

8. Variants
No
Elements i condicions en què es permet la presentació de variants
9. Solvència i classificació empresarial
9.1. Classificació empresarial
No s’exigeix classificació. No obstant, es podrà aportar la classificació empresarial que
s’especifica en aquest apartat o l’equivalent, per substituir la documentació acreditativa de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
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Grup: O
Subgrup: 6
Categoria: 2,3, 4
9.2. Solvència Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major volum
de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior als indicats per lots, quantitat
que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
IMPORT PER LOTS DESGLOSSAT:

Solvència econòmica

LOT 1
470.000,00 €

LOT 2
600.000,00 €

En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per
cada lot pel qual liciti.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
Solvència Tècnica o professional
Article 89.1.a) LCSP: Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa
naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres
anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els subministraments efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de que en disposi que acrediti la
realització de la prestació.
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major
execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del
contracte, és com a mínim el corresponent al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte,
i que en aquest cas es fixa en la quantitat de :
IMPORT PER LOTS DESGLOSSAT:

Solvència tècnica o professional

LOT 1
100.000,00 €

LOT 2
120.000,00 €

En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els de l’objecte dels lots a què es vulgui presentar, és la suma del valor
estimat de cada un dels lots als quals es presenti.
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9.3. Adscripció o dedicació de mitjans personal o materials a l’execució del
contracte
Si, per tots els lots.
Obligació essencial:

Sí
No
Noms i qualificació del personal responsable d’executar el contracte
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial
l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent durant la totalitat de
la seva vigència, de les següents figures, a excepció que esdevingui una causa de força
major, supòsit en el qual ATL pot autoritzar la substitució d’una d’aquestes figures amb
caràcter excepcional.
Per tots els lots:
El personal de l’equip respondrà a les següents especificacions:
El responsable tècnic del contracte haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o
superior en branques tècniques de jardineria amb competències legalment reconegudes (p.e
Enginyer tècnic agrícola). Es requerirà una experiència mínima provada de 3 anys, en la
realització treballs de manteniment i conservació d’enjardinament.
Aquest compromís quedarà integrat en el contracte que necessàriament haurà de complir
amb els requeriments establerts en l’ANNEX 3 . ADSCRIPCIÖ DE MITJANS PERSONALS
I/O MATERIALS.
Lot núm. 2: Plantes productives Zona Sud
L’empresa adjudicatària del lot 2 haurà de subrogar el personal actual que fa servei de
jardineria en l’ETAP Llobregat i que està descrit a l’ANNEX 8 del Plec de Prescripcions
tècniques.
9.4. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari
Els licitadors hauran de presentar:
●

Declaració responsable per a empreses licitadores del lot 1 d’acceptació de
procediment de treball descrit en els apartats: 5.1.Prescripcions particulars per tots
els lots i 5.2. Prescripcions particulars lot núm. 1 del capítol 5 de les prescripcions
particulars del Plec Prescripcions tècniques. Segons model ANNEX 1.

●

Declaració responsable per a empreses licitadores del lot 2 d’acceptació de
procediment de treball descrit en els apartats: 5.1.Prescripcions particulars per tots
els lots i 5.3. Prescripcions particulars lot núm. 2 del capítol 5 de les prescripcions
particulars del Plec Prescripcions tècniques. Segons model ANNEX 2.

●

Declaració responsable per a empreses licitadores del lot 2 d’acceptació del
requeriment “D’ACCEPTACIÓ DEL REQUERIMENT DE APLICACIO DEL CONVENI
COL·LECTIU ESTATAL DE JARDINERIA, ARTICLE 43 CLÀUSULA DE
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SUBROGACIÓ I SUBROGACIÓ DEL PERSONAL DESCRIT A L’ANNEX 8 DEL
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES”. Segons model ANNEX 4
●

Un compromís a mantenir durant tot el període del servei, en cas de resultar
adjudicatari, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir
necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del
personal destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es
puguin originar a tercers, i per un import mínim de 600.000.-€ per sinistre i any i un
límit per víctima de 300.000.-€.

●

Declaració d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic, a la data final de presentació de les ofertes.

●

Declaració de compromís compliment actuacions preventives de minimització dels
efectes de la COVID-19. Segons model ANNEX 7.

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada com
a adjudicatària del contracte haurà de presentar:
Per tots els lots:
● L’acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil.
●

En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”),
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació
del contracte..

●

Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de l’equip
tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació.
Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial professional i dels
certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la seva
titulació acadèmica.

●

Acreditació del certificats de les normes de qualitat que han declarat de manera
afirmativa en els annexes de puntuació automàtica.

●

L'empresa adjudicatària haurà d’emprendre les actuacions preventives necessàries
en el desenvolupament dels treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19.
Per això, haurà d'aportar un "Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al
SARS-CoV-2”, per tal de garantir les condicions de protecció dels treballadors enfront
a la COVID 19 i que haurà d'estar validat pel servei de prevenció del adjudicatària.
Aquest protocol l’hauran de complir també els subcontractistes i la resta d'empreses
que intervinguin a l’execució dels treballs.

●

Proposta de document “Notificació de tractament fitosanitari”, descrit al apartat del
Plec de Prescripcions tècniques: “5.1.3.10. Tractaments fitosanitaris.”

●

Planificació de la gestió dels residus vegetals.

10. Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de
valor
No aplica
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11. Criteris d’adjudicació
La proposta d’adjudicació, per ambdós lots, recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la
millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la
suma de la valoració del preu i de la qualitat.
Puntuació:
●

Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius
pels Lot 1 i Lot 2:

La puntuació màxima, per ambdós lots de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris
automàtics objectius serà de 55 punts.
La puntuació mínima, per ambdós lots exigida en aquest apartat per a poder resultar
adjudicatari/a serà de 15 punts.
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i barems establerts a l’Annex 5 pel Lot 1 i a
l’Annex 6 pel Lot 2.
Lot 1 Xarxa de distribució Zona Sud
Núm. Criteri

1

Declaració responsable del nombre de personal
propi amb més de 3 anys d'experiència destinat a
l'execució dels treballs que son objecte d'aquest
contracte.(1)

Núm. Criteri

2

Experiència del Responsable tècnic del
contracte.(2)

Núm. Criteri

3

Nombre de personal propi amb carnet de
manipulador de productes fitosanitaris de nivell
bàsic, com a mínim, que expedeix el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Direcció
General de Producció indústries
Agroalimentàries).(1)

Núm. Criteri
4

Puntuació

≤ 2 operaris

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris
nombre> 5 operaris

4 punts
10 punts

Rang

Puntuació

Temps≤ 3 anys

0 punts

3 anys <Temps≤ 5 anys

2 punts

5 anys <Temps≤ 8 anys

4 punts

8 anys <Temps≤ 12 anys

7 punts

Temps> 12 anys

12 punts

Rang

Puntuació

≤ 2 operaris

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris

3 punts

nombre> 5 operaris

8 punts

Rang

Puntuació

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO9001.
SI

Núm. Criteri
5

Rang

Rang

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO14001
SI
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Núm. Criteri

6

El RDH del personal assignat en el contracte.(1)

Núm. Criteri

7

Rang

Puntuació

RDH≤ 50

0 punts

50 <RDH≤ 75

2 punts

RDH> 75

5 punts

Rang

Puntuació

Distància > 90 km

0 punts

Declaració responsable de la distància entre el 70 km< Distància ≤ 90 km
centre de treball de l'empresa licitadora a l’ETAP
60 km< Distància ≤ 70 km
Llobregat (3).

4 punts
7 punts

Distància≤60 km

10 punts

Rang

Puntuació

≤ 2 operaris

0 punts

Lot 2 Plantes productives Zona Sud
Núm. Criteri

1

Declaració responsable del nombre de personal
propi amb més de 3 anys d'experiència destinat a
l'execució dels treballs que son objecte d'aquest
contracte.(1)

Núm. Criteri

2

Experiència del Responsable tècnic del
contracte.(2)

Núm. Criteri

3

Nombre de personal propi amb carnet de
manipulador de productes fitosanitaris de nivell
bàsic, com a mínim, que expedeix el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Direcció
General de Producció indústries
Agroalimentàries).(1)

Núm. Criteri
4

6

Núm. Criteri

7

Temps≤ 3 anys

0 punts

3 anys <Temps≤ 5 anys

2 punts

5 anys <Temps≤ 8 anys

4 punts

8 anys <Temps≤ 12 anys

7 punts

Temps> 12 anys

12 punts

Rang

Puntuació

≤ 2 operaris

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris

3 punts

nombre> 5 operaris

8 punts

Rang

Puntuació

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO14001
SI

El RDH del personal assignat en el contracte.(1)

10 punts
Puntuació

Rang

Núm. Criteri

4 punts

Rang

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO9001.
SI

Núm. Criteri
5

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris
nombre> 5 operaris

0 punts
5 punts
Puntuació
0 punts
5 punts

Rang

Puntuació

RDH≤ 50

0 punts

50 <RDH≤ 75

2 punts

RDH> 75

5 punts

Rang

Puntuació

Distància > 90 km

0 punts

Declaració responsable de la distància entre el 70 km< Distància ≤ 90 km
centre de treball de l'empresa licitadora a l’ETAP
60 km< Distància ≤ 70 km
Llobregat (3).
Distància≤60 km
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●

Preu (Lot 1 i Lot 2):

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 45 punts sobre un total de 100, i es
calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:

[

(

) (

(

)]

)

On:
Pv: Puntuació de l’oferta a Valorar
Pv1: Puntuació de la part corresponent a l’oferta econòmica
P1: Punts criteri econòmic de la part corresponent a l’oferta econòmica.
Ov: Oferta a Valorar
Om: Oferta a Millor (més baixa)
IL: Import de Licitació
VP: Valor Ponderació
Pv2: Puntuació de la part corresponent al descompte percentual sobre el Quadre de
preus (Banc de preus unitaris BEDEC – ITeC)
P2: Punts criteri econòmic de la part corresponent al descompte percentual sobre el preu
del subministrament de material (Banc de preus unitaris BEDEC – ITeC)
%DO2: Descompte ofert per l’empresa a avaluar (Banc de preus unitaris BEDEC – ITeC)
%DM2: Descompte ofert per l’empresa que faci l’oferta de major descompte (Banc de
preus unitaris BEDEC – ITeC)
En aquesta licitació:
VP=1
La valoració del preu de les ofertes es puntuarà atenent als següents factors:
●

Valoració de l’oferta econòmica (P1).

Es valora l’oferta econòmica de preu (Pressupost i Quadre de Preus unitari capítol Núm. 1)
presentada amb la baixa considerada, segons estableix l’apartat 12. Abonaments treballs del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
La valoració màxima de la valoració de l’oferta econòmica (Pressupost i Quadre de Preus
capítol Núm. 1) serà de 35 punts (Pv1) per cada un dels lots.
●

Valoració del descompte percentual sobre el preu del Banc de preus unitaris
BEDEC – ITeC. (P2)

Per a les actuacions de les feines de les diferents Partides Alçades a Justificar de les
diferents tipologies del contracte, es valora, d’acord amb la sistemàtica següent, el
descompte que l’empresa licitadora proposi efectuar sobre el Quadre de Preus unitari capítol
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núm. 2 (Banc de preus unitaris BEDEC – ITeC 2020), segons estableix l’apartat 16.1.
Amidament i abonament dels treballs del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Els licitadors hauran d’oferir un percentatge de baixa fix i únic (baixa lineal) a aplicar
respecte els preus del banc de preus unitaris BEDEC – ITeC 2020 vigent a la data límit de
presentació de les ofertes.
Aquest criteri es valorarà atorgant la màxima puntuació establerta per aquest criteri a qui
n’ofereixi el major percentatge de baixa respecte d’aquells preus, valorant-se la resta
d’ofertes de forma proporcional per regla de tres respecte la més avantatjosa.
La valoració màxima del Quadre de Preus capítol núm. 2 (Banc de preus unitaris BEDEC –
ITeC 2020) serà de 10 punts (Pv2) per cada un dels lots.
Les ofertes que es presentin a un preu superior al de licitació seran excloses.
12. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes
anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:
-

Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui superior
en més de 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes, també
expressada en % respecte el tipus de licitació.

La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents
supòsits:
-

Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.
Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.

Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ofertes
anormalment baixes.
13. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots
No
Nombre màxim de lots a adjudicar: no aplica.
14. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)
15. Causes resolució contracte
Es preveu com a causa de resolució d’aquest contracte atenent a allò estipulat a l’article 313
de la LCSP.
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16. Responsable del contracte
Lot núm. 1: El responsable del contracte per part d’ATL serà el Sr. Carles Puig Ortuño,
Responsable de manteniment xarxa sud, assistit per la unitat encarregada del seguiment
ordinari de l’execució del contracte integrada per l’equip tècnic del seu departament, unitat
amb potestats per comunicar-se de forma directa i presentar requeriments a qualsevol
membre de l’equip tècnic de l’adjudicatari/a.
Lot núm. 2: El responsable del contracte per part d’ATL serà el Sr. Juan José Atencia
Hernández, Responsable de manteniment plantes productives zona sud, assistit per la unitat
encarregada del seguiment ordinari de l’execució del contracte integrada per l’equip tècnic
del seu departament, unitat amb potestats per comunicar-se de forma directa i presentar
requeriments a qualsevol membre de l’equip tècnic de l’adjudicatari/a.
17. Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del
contracte
No.
18. Cessió
No.
19. Subcontractació
Possibilitat:
S’exigeix

Sí
No

Límit:

20. Revisió de preus
Possibilitat: No
21. Termini de garantia
Tres (3) mesos
22. Penalitats
L’execució en termini, preu i qualitat del servei ha de permetre l’assoliment dels objectius de
qualitat. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com
a greu l’incompliment de la normativa vigent i de les bones pràctiques de gestió del servei
que puguin entorpir o dificultar l’assoliment d’aquestes fites. Així, si el responsable de la
prestació del servei incorregués en demora respecte del compliment dels terminis establerts
per la normativa vigent que regula aquest contracte en l’adopció d’algun dels actes de la
seva responsabilitat, s’imposaran a l’empresa adjudicatària les següents penalitats:
- Penalitats diàries en la proporció de 1,65 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució del
servei, IVA exclòs.
Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en l’execució dels
treballs quan l’adjudicatari hagi ofert una reducció en el seu termini d’execució. En aquests
casos, la demora en l’execució del contracte per incompliment del termini total d’execució
dels treballs comportarà la resolució del contracte.
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Les mateixes penalitats diàries seran d’aplicació en cas d’incompliment del termini atorgat
pel responsable del contracte per a l’execució de qualsevol ordre en l’exercici de les seves
responsabilitats.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte per part del
responsable de la prestació del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la
penalitat per valor de l’1% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada
infracció.
En cas de que el responsable de la prestació autoritzi o consenti, per acció o omissió,
accions no permeses segons la normativa vigent (com ara autoritzar o certificar preus nous
no aprovats, realitzar treballs no previstos o permetre la modificació sense la corresponent
aprovació), es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat per valor de l’1 % sobre
el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En el cas que el responsable del servei realitzi una gestió incorrecte o insuficient sobre el
control de qualitat del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat per
valor de l’1 % sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En cas de substituir la persona responsable en la prestació del servei per causa de força
major però sense la sol·licitud prèvia i autorització formal del responsable del contracte, es
podrà aplicar una penalitat equivalent al 2 % sobre el valor del contracte de prestació del
servei.
En el cas de no realitzar un control correcte sobre la subcontractació, si es realitza, en el
contracte d’execució del servei, es podrà imposar a l’empresa adjudicatària la penalitat per
valor de l’1 % sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la relació nominal de l’equip de
treball, malgrat disposar d’una possible autorització d’ATL per a la seva substitució per
esdevenir una causa fortuïta, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable
en funció del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el
perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat:
- Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte,
IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini contractual del
contracte.
- Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte,
IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini contractual del
contracte.
- Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte,
IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini contractual del
contracte. Només quedarà exclòs de l’aplicació de sancions l’incompliment per malaltia
greu o mort.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
adjudicatària o, si escau per no poder-se deduir dels pagaments esmentats, sobre la
garantia constituïda.
Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de compliment
defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat específica, o en
cas que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys causats a l’Administració,
s’exigirà al contractista una indemnització per danys i perjudicis.
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23. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució a complir són les següents:
L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.
Realitzar els desplaçaments prioritàriament amb vehicles de baixes emissions, especialment
si els recorreguts són en zones de protecció especial.
- Residus:
S’exigeix a l’adjudicatari la correcta gestió dels residus que es generin en les activitats
derivades de l’objecte del contracte.
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tal
en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació i en el PPTP.
24. Tractament de dades personals de caràcter personal
No
Sí, respecte dels tractaments següents:
Aquest document s’entendrà formalitzat a la data de la signatura digital
UNITAT SOL·LICITANT
Responsable de Manteniment
Xarxa Zona Sud

REPONSABLE JERÀRQUIC
Cap de Manteniment Zona
Sud
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ANNEX 1: MODEL DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ
PROCEDIMENT DE TREBALL PER EMPRESES LICITADORES LOT Núm. 1.

DE

El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte “…………………”, i per al lot ...., número de clau d’expedient
………………………, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,
DECLARO:
Que l’empresa accepta les prescripcions tècniques particulars descrites en els apartats del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars pel Servei Manteniment de Jardineria de les
instal·lacions de Xarxa i Plantes Productives Zona Sud d’ATL, incloses en el lot núm. 1 del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
5.1.Prescripcions particulars per tots els lots.
5.2. Prescripcions particulars lot núm. 1.
I, perquè així constí, signo aquesta declaració responsable.

Signatura,
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ANNEX 2: MODEL DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ
PROCEDIMENT DE TREBALL PER EMPRESES LICITADORES LOT Núm. 2.

DE

El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte “…………………”, i per al lot ...., número de clau d’expedient
………………………, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,
DECLARO:
Que l’empresa accepta les prescripcions tècniques particulars descrites en els apartats del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars pel Servei Manteniment de Jardineria de les
instal·lacions de Xarxa i Plantes Productives Zona Sud d’ATL, de les instal·lacions incloses
en el lot núm. 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
5.1.Prescripcions particulars per tots els lots.
5.3. Prescripcions particulars lot núm. 2.
I, perquè així constí, signo aquesta declaració responsable.

Signatura,
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ANNEX 3: MODEL ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS
Obligació essencial: SÍ
El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/a/ària del contracte “...................”,Lot núm. ..... i amb número de clau
d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,
DECLARA
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip
tècnic el/la RESPONSABLE TECNIC DEL CONTRACTE* que compleixi els requisits
detallats més avall, i a mantenir-lo durant tota la seva vigència, tret de raó justificada per
causa fortuïta (**) i acceptada prèviament i explícita per part del responsable del contracte
d’ATL.
El responsable tècnic del contracte haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o
superior en branques tècniques de jardineria amb competències legalment reconegudes (p.e
Enginyer tècnic agrícola). Es requerirà una experiència mínima provada de 3 anys, en la
realització treballs de manteniment i conservació d’enjardinament.

(*) Al licitador que es proposi com adjudicatari, se sol•licitarà, previ a la signatura del
contracte, l'acreditació mitjançant currículum de tot l'historial professional i els certificats
expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col•legis professionals o
empreses), juntament amb una còpia autentificada de la titulació acadèmica de les persones
que s'han compromès a adscriure com a Delegat/da dels Treballs i encarregat/da dels
treballs.
(**) En cas d’esdevenir una causa fortuïta, l’adjudicatari/a del contracte ha de comunicar i
acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a ATL per a la substitució de la
persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior)
perfil professional
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)

MZS/CP

Sol·licitud: SC21/000063
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

ANNEX 4: MODEL DE

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DEL
REQUERIMENT D’APLICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE
JARDINERIA, ARTICLE 43 CLÀUSULA DE SUBROGACIÓ I SUBROGACIÓ DEL
PERSONAL DESCRIT A L’ANNEX III DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte “…………………”, i per al lot 2, número de clau d’expedient
………………………, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,
DECLARO:
Que l’empresa acomplirà el requeriments d’acompliment del Conveni Col·lectiu Estatal de
Jardineria, Article 43 Clàusula de Subrogació, descrit a l’apartat “5.3.4.Subrogació de
personal” del capítol 5 del Plec de Prescripcions Tècniques pel Servei de Manteniment de
Jardineria de les instal·lacions de xarxa i plantes productives de la Zona Sud i en
conseqüència subrogarà al personal descrit en l’annex 8 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

I, perquè així constí, signo aquesta declaració responsable.

Signatura,
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ANNEX 5: MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS LOT 1.
El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte
................., amb expedient número .......... ..................... ,es compromet en nom propi / en
nom i representació de l’empresa ............................. a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...................€ (xifra en lletres i en
números), de les quals .......................€, es corresponen al preu del contracte i ....................€
es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), d’acord amb la següent proposta
tècnica:
 El percentatge de baixa fix i únic (baixa lineal) a aplicar respecte els preus del banc
de preus unitaris BEDEC – ITeC 2020 és de ............%.
Núm. Criteri

1

Declaració responsable del nombre de personal
propi amb més de 3 anys d'experiència destinat
a l'execució dels treballs que son objecte
d'aquest contracte.(1)

Núm. Criteri

2

Experiència del Responsable tècnic del
contracte.(2)

Núm. Criteri

3

Nombre de personal propi amb carnet de
manipulador de productes fitosanitaris de nivell
bàsic, com a mínim, que expedeix el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(Direcció General de Producció indústries
Agroalimentàries).(1)

Núm. Criteri
4

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris
nombre> 5 operaris

4 punts

Puntuació Oferta

Temps≤ 3 anys

0 punts

3 anys <Temps≤ 5 anys

2 punts

5 anys <Temps≤ 8 anys

4 punts

8 anys <Temps≤ 12 anys

7 punts

Temps> 12 anys

12 punts

Rang

Puntuació Oferta

≤ 2 operaris

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris

3 punts

nombre> 5 operaris

8 punts

Rang

Puntuació Oferta

Rang

0 punts
5 punts

0 punts
5 punts
Puntuació Oferta

RDH≤ 50

0 punts
2 punts

RDH> 75

5 punts

Rang

Puntuació Oferta

Distància > 90 km

0 punts

TOTAL PUNTUACIÓ OFERTA

punts

punts

punts

Puntuació Oferta

Rang

Declaració responsable de la distància entre el 70 km< Distància ≤ 90 km
centre de treball de l'empresa licitadora a l’ETAP
60 km< Distància ≤ 70 km
Llobregat (3).
Distància≤60 km

punts

10 punts

Rang

El RDH del personal assignat en el contracte.(1) 50 <RDH≤ 75

Núm. Criteri

7

≤ 2 operaris

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO14001
SI

Núm. Criteri

6

Puntuació Oferta

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO9001.
SI

Núm. Criteri
5

Rang

4 punts
7 punts

punts

punts

punts

10 punts
punts
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(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita al
sobre digital corresponen).
(1) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 8.
(2) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 3
(3) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 9.

I, perquè així consti, signo aquesta oferta econòmica..

Signatura de l’apoderat,

Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Sistemes
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos
legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de
destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera prèvia. Per a
aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del
responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al
tractament.eATL.registre@atl.cat
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ANNEX 6: MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS LOT 2.
El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària del contracte
................., amb expedient número .......... ..................... ,es compromet en nom propi / en
nom i representació de l’empresa ............................. a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...................€ (xifra en lletres i en
números), de les quals .......................€, es corresponen al preu del contracte i ....................€
es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), d’acord amb la següent proposta
tècnica:
 El percentatge de baixa fix i únic (baixa lineal) a aplicar respecte els preus del banc
de preus unitaris BEDEC – ITeC 2020 és de ............%.
Núm. Criteri

1

Declaració responsable del nombre de personal
propi amb més de 3 anys d'experiència destinat
a l'execució dels treballs que son objecte
d'aquest contracte.(1)

Núm. Criteri

2

Experiència del Responsable tècnic del
contracte.(2)

Núm. Criteri

3

Nombre de personal propi amb carnet de
manipulador de productes fitosanitaris de nivell
bàsic, com a mínim, que expedeix el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(Direcció General de Producció indústries
Agroalimentàries).(1)

Núm. Criteri
4

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris
nombre> 5 operaris

El RDH del personal assignat en el contracte.(1)

4 punts

Puntuació Oferta

Temps≤ 3 anys

0 punts

3 anys <Temps≤ 5 anys

2 punts

5 anys <Temps≤ 8 anys

4 punts

8 anys <Temps≤ 12 anys

7 punts

Temps> 12 anys

12 punts

Rang

Puntuació Oferta

≤ 2 operaris

0 punts

3 operaris < nombre ≤ 5
operaris

3 punts

nombre> 5 operaris

8 punts

Rang

Puntuació Oferta
0 punts
5 punts

0 punts
5 punts
Puntuació Oferta

RDH≤ 50

0 punts

50 <RDH≤ 75

2 punts

RDH> 75

5 punts

Rang

Puntuació Oferta

TOTAL PUNTUACIÓ OFERTA

punts

punts

punts

Puntuació Oferta

Rang

Distància > 90 km
Declaració responsable de la distància entre el 70 km< Distància ≤ 90 km
centre de treball de l'empresa licitadora a l’ETAP
60 km< Distància ≤ 70 km
Llobregat (3).
Distància≤60 km

punts

10 punts

Rang

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO14001
SI

Núm. Criteri

7

≤ 2 operaris

Rang

Núm. Criteri

6

Puntuació Oferta

Empresa licitadora esta certificada de la norma NO
ISO9001.
SI

Núm. Criteri
5

Rang

punts

punts

0 punts
4 punts
7 punts

punts

10 punts
punts
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(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita al
sobre digital corresponen).
(1) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 8.
(2) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 3
(3) L’adjudicatari justificarà utilitzant el model que apareix en l’ANNEX 9.

I, perquè així consti, signo aquesta oferta econòmica..

Signatura de l’apoderat,

Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Sistemes
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els casos
legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de
destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera prèvia. Per a
aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del
responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició al
tractament.eATL.registre@atl.cat

MZS/CP
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ANNEX 7: DECLARACIÓ COMPROMÍS COMPLIMENT ACTUACIONS PREVENTIVES DE
MINIMITZACIÓ DELS EFECTES DE LA COVID-19
En/Na. ......................................................, amb residència a ....................................., carrer
................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de
les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte
“…………………”, Lot núm. ........ i número de clau d’expedient ………………………, en nom
propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que en cas de resultar adjudicatari, es compromet a aportar, abans d'iniciar els treballs, un
"Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de garantir les
condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19, validat pel seu servei de
prevenció

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 8: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL
I VALORS RDH

En/Na ............................................................., amb DNI núm............................ i domicili a
efectes de notificació al carrer/plaça/av............................................. núm......., en nom propi o
en representació de ...................................................
DECLARO:
Que l’empresa designarà als treballs objecte del contracte treballadors amb experiència
acreditada en treballs de manteniment de jardineria similars als que son objecte d’aquest
contracte.

Anys
d’experiència
NOM COGNOMS

FUNCIONS DINS DE L’EQUIP

D/H

Carnet
Manipulador
(*)
Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

(*) Indicar si el treballador/a té el carnet manipulador de productes fitosanitaris vigent. En cas
de no marca cap opció s’interpretarà com que no té el carnet manipulador de productes
fitosanitaris vigent.
Càlcul RDH:
Total persones equip (a) =.............
Total dones equip (b)
= .............
⁄
(
)
)
=.............
I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura de l’apoderat,
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ANNEX 9 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA DISTÀNCIA ENTRE EL
CENTRE DE TREBALL OPERATIU DE L’EMPRESA LICITADORA AL CENTRE DE
TREBALL D’ATL: ETAP LLOBREGAT.

El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a .....................................,
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte “…………………”, i per al lot ...., número de clau d’expedient
………………………, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,
DECLARO:
Que la direcció del centre de treball operatiu de l’empresa licitadora és:.
Carrer:.....................................................
Població:.................................................
Província.................................................
Coordenades: .......º .......’ .......” N, .......º .......’ .......” E
I que la distància més curtes per via urbana i/o interurbana entre el centre de treball
operatiu de manteniment de l'empresa. a les entrades de l’ETAP Llobregat del centre de
treball anteriorment citat a cadascun dels centres de treball següents d’ATL són:
Centre de treball ATL

Distància en km

ETAP Llobregat (41º30’37” N; 1º55’20” E)

km

I, perquè així constí, signo aquesta declaració responsable.

Signatura,
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