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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
  

Contracte del servei de prevenció d’incendis 
forestals consistents en el manteniment de les 
franges perimetrals i de les zones verdes de les 
urbanitzacions  

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE: Contracte de serveis 
TRAMITACIÓ Harmonitzat 
PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ 

Obert  
Contracte reservat 

NÚM. EXPEDIENT:  1403-0046/2018 
CODI CPV (vocabulari comú de 
contractació pública): 

77230000-1 Serveis relacionats amb la 
silvicultura 
77312000-0 Serveis de desbrossada 
77312100-1 Serveis d’eliminació de males 
herbes 
77310000-6 Serveis de plantació i manteniment 
de zones verdes 
77314000-4 Serveis de manteniment de terrenys 

 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
 

1.1) Definició de l'objecte del contracte. 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte. 
1.3) Pressupost de licitació. 
1.4) Aplicacions pressupostàries. 
1.5) Durada del contracte 
1.6) Valor estimat. 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat. 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions. 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
1.11) Criteris d’adjudicació. 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions. 
1.13) Mesa de contractació 
1.14) Termini per a l’adjudicació. 
1.15) Variants. 
1.16) Proposicions anormals o desproporcionades. 
1.17) Garantia provisional. 
1.18) Garantia definitiva. 
1.19) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel 

licitador proposat com a adjudicatari. 
1.20) Formalització del contracte. 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 
2.1) Drets i obligacions de les parts. 
2.2) Condicions especials d’execució. 
2.3) Modificació del contracte. 
2.4) Règim de pagament. 
2.5) Revisió de preus. 
2.6) Causes de resolució. 
2.7) Penalitats. 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte. 
2.9) Termini de garantia del contracte. 
2.10) Cessió. 
2.11) Subcontractació. 
2.12) Confidencialitat de la informació. 
2.13) Règim jurídic de la contractació. 
2.14) Notificacions. 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. 
2.16) Assegurances. 
2.17) Lloc de lliurament. 
2.18) Responsable del contracte. 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal. 
2.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte 

del contracte. 
2.21) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial. 
2.22) Pla de seguretat i salut en el treball 
2.23) Custodia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que no 
resultin adjudicataris. 
2.24) Remissió d’informació als efectes estadístics i de fiscalitzar. 
2.25) Petició d’informació i resolució de dubtes formulats pels licitadors. 
 
 

ANNEXOS: 
 

Annex 1: Model de declaració responsable 
Annex 2: Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma 

automàtica 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
La contractació té per objecte la neteja forestal i la prevenció d’incendis forestals, 
consistents en el manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis 
forestals de les urbanitzacions de Mas Mestre, Les Colines, Can Surià, Plana Novella i 
Mas Milà així com del manteniment de les zones verdes interiors pel compliment de la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
 
En concret, els serveis a realitzar consisteixen en les actuacions següents:  
 

 Manteniment (Desbrossar i tala d’exemplars de mida petita bàsicament) de les 
franges perimetrals de protecció contra incendis forestals.  

 Desbrossament de les zones verdes interiors (pot incloure tala esporàdica).  
 
Els Projectes de prevenció d’incendis (PPU) de cada urbanització en defineixen el 
recorregut, les actuacions i els mètodes de treballs i els equips necessaris per la 
realització de les tasques. 
 
Les zones verdes objecte dels treballs objecte de contractació es descriuen en el Plec 
de condicions Tècniques.  

 
El contracte té com a finalitat també promoure la inserció laboral de persones amb risc 
d’exclusió social així com el desenvolupament de l’activitat mitjançant un projecte 
específic d’inserció sociolaboral a Olivella amb una empresa capacitada a l’efecte de la 
inserció sociolaboral.  
 
El contracte es vincula amb l’Ordenança municipal de prevenció d’incendis forestals per 
la prestació del serveis de manteniment de les franges de protecció perimetrals de les 
urbanitzacions i manteniment de les zones verdes mitjançant l’establiment d’un preu 
públic.  
 
No hi ha divisió del contracte en lots perquè la divisió de l’objecte del contracte 
dificultaria l’execució correcta, des del punt de vista tècnic forestal global municipal. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
El municipi d’Olivella és un municipi catalogat d’alt risc d’incendi forestal pel Cecret 
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. Totes les urbanitzacions d’Olivella resten afectades per la Llei 5/2003, de 22 
d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. En 
conseqüència, és d’obligat compliment que disposin d’una franja perimetral de 
protecció d’incendis forestals.  
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L’Ajuntament d’Olivella va executar els treballs d’obertura forestal de les franges de 
protecció perimetral de les urbanitzacions de Les Colines, Can Surià i Mas 
Mestre(2014), Plana Novella (2016) i Mas Milà (2017), així com les zones verdes 
interiors seguint les condicions establertes a la Llei 5/2003 i els Projectes 
executius de prevenció d’incendis (PPU) de cada urbanització.   
 
Per què les franges segueixin operatives cal efectuar-ne un manteniment, tal i com 
s’estableix a la Llei 5/2003, que consisteix en la realització de treballs forestals de 
estassada i trituració del sotabosc, i amb aquest objectiu es va aprovar per Ple 
municipal l’Ordenança número 26 per establir el preu públic per la prestació dels 
serveis de manteniment d’una franja exterior de protecció dal voltant de les 
urbanitzacions i de les zones verdes.  
 
Per tant, cal establir la prestació del servei de prevenció d’incendis que garanteixi la 
continuïtat temporal en el conjunt de la franja i zones verdes de les urbanitzacions de 
Mas Mestre, Les Colines, Can Surià, Plana Novella i Mas Milà, realitzant periòdicament 
operacions forestals d’estassada i de trituració del sotabosc que garanteixin el 
compliment dels criteris d’execució establerts en el Decret 123/2005 i en els propis 
Projectes executius (PPU) de les diferents urbanitzacions. 
 
1.3) Pressupost de licitació 
 
El pressupost de licitació de la contractació es fixa en la quantitat per la primera 
anualitat (2018) de 121.223,64  € IVA inclòs.  
 
Per a la resta d’anualitats, un cop incorporada la urbanització de Mas Milà (2019 – 
2020 – 2021) és de 148.829,41 € IVA inclòs.  
 
Pressupost de licitació desglossat per anualitats.- 
 

Any 
Cost Contracte 

Servei Prevenció 
incendis IVA (21 %) Total  

2018 100.184,83 € 21.038,81 € 121.223,64 € 

2019 122.999,51 € 25.829,90 € 148.829,41 € 

2020 122.999,51 € 25.829,90 € 148.829,41 € 

2021 122.999,51 € 25.829,90 € 148.829,41 € 

Total 469.183,36 € 98.528,51 € 567.711,87 € 

 
Costos associats al contracte i costos indirectes.- 
 
Aquesta quantitat inclou el total de despeses generals de l’empresa imputables a la 
concessió i porta implícit l’import corresponent als costos directes i indirectes 
necessaris per la seva execució, les despeses generals, les de personal, els materials, 
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els consums de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
combustibles, tributs, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, la maquinària, les 
amortitzacions, els serveis addicionals i  les altres despeses d’explotació, les 
indemnitzacions de tot ordre que li puguin ser imputables i el benefici industrial 
ordinari, sense que tingui dret a cap contraprestació addicional.  
 
1.3.1.- La licitació del contracte s’efectua de la forma següent: 
 
Oferta única pel conjunt d’urbanitzacions. Així mateix, s’adjunten els càlculs 
pressupostaris per urbanització (IVA inclòs).  
 
Any 2018.- 
 

Urbanització 
Treballs forestals 
de manteniment 

Mas Mestre 28.385,59 € 

Can Surià 33.727,39 € 

Les Colines 47.608,26 € 

Plana Novella 11.502,40 € 

Total (2018) 121.223,64 € 

 
La resta d’anualitats s’incorpora Mas Milà. (2019-2020-2021) 
 

Urbanització 
Treballs forestals 
de manteniment 

Mas Mestre 28.385,59 € 

Can Surià 33.727,39 € 

Les Colines 47.608,26 € 

Plana Novella 11.502,40 € 

Mas Milà 27.605,77 € 

Total per any 148.829,41 € 

 
 
1.4) Aplicacions pressupostàries 
 
El finançament de la despesa que se’n derivi del contracte que es formalitzi a través 
d’aquest procediment de contractació, per a l’exercici 2018, és a càrrec a la partida B4-
1721-2279912. Manteniment de franges. 
 
De conformitat amb l’art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, que 
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per a les anualitats 
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posteriors que comprengui l’execució del contracte, la despesa que se’n derivi se 
sotmetrà a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos municipals d’aquests exercicis per atendre el seu pagament. 
1.5) Durada del contracte  
 
El contracte té una durada de quatre anys a comptar des de la seva formalització.  
 
El contracte es pot prorrogar, de forma expressa i de mutu acord, un any, sense que la 
durada de la seva vigència, inclosa la pròrroga, pugui excedir de cinc anys. 
 
1.6) Valor estimat 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de 592.182,87 €. El valor 
estimat inclou tot el cost, amb la possible pròrroga sense comprendre l’IVA. 
 

Any 
Cost Contracte Servei 

Prevenció incendis 

2018 100.184,83 € 

2019 122.999,51 € 

2020 122.999,51 € 

2021 122.999,51 € 

2022 (Any 
pròrroga) 

122.999,51 € 

Valor estimat 
contracte  
(IVA exclòs) 

592.182,87 € 

 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació és du a terme mitjançant procediment obert, subjecte a regulació 
harmonitzada.  
 
El contracte té caràcter reservat, d’acord amb la disposició addicional 5a TRLCSP. A 
l’anunci de licitació s’ha de fer referència a la present disposició. Només poden 
participar les Empreses d’Inserció i els Centres Especials de Treball, per tal promoure la 
inclusió social i l’accés a l’ocupació de les persones en situació o risc d’exclusió social. 
Les empreses d’inserció tenen per objectiu facilitar la inserció social d’aquelles 
persones que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral. Estan promogudes 
per entitats sense ànim de lucre i estan declarades d’interès econòmic general.  
 
L’empresa candidata ha d’ésser un centre especial d’ocupació o empresa d’inserció 
legalment constituïda i inscrita conforme a la Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la 
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regulació del règim de les empreses d’inserció; la Llei 27/2002, de 20 de desembre, de 
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.  
 
El procediment d’adjudicació es realitza mitjançant l’aplicació de dos criteris de 
valoració: Criteris avaluables de forma automàtica (presentació de millores en la 
prestació del servei de prevenció d’incendis forestals) i criteris no quantificables de 
forma automàtica (presentació d’una memòria tècnica), en virtut d’allò que estableixen 
els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP, en estar perfectament definides tècnicament 
les prestacions que constitueixen el seu objecte, en els termes que consten en el Plec 
de prescripcions tècniques particulars, d’acord amb les previsions de l’article 150.3.f) 
del TRLCSP. 
 
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 
 
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials (DOUE i BOE) i comarcal 
de la licitació de la present contractació, que ha d’abonar el contractista, és de 1.000 €. 
 
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
 
La documentació per prendre part en el procediment harmonitzat s’ha de presentar, 
dins el termini de 40 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la remissió de la 
publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (també es publica un anunci en el 
Butlletí Oficial de l’Estat, amb una antelació mínima de 15 dies naturals de l’assenyalat 
com a últim per a la presentació de les proposicions on es fa constar la data de la 
tramesa de l’anunci en el DOUE). 
 
La documentació s’ha de presentar en el Registre de l’Ajuntament d’Olivella (Aquari, 
s/n, 08818 Olivella), de dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 hores i dimarts de 17:00 a 
19:00 hores. 
 
Les ofertes també poden presentar-se per correu administratiu. En aquest cas, els 
licitadors han de justificar obligatòriament la data de lliurament de la tramesa a 
l’oficina de Correus, i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta per mail 
a olivella@diba.cat (no s’admet la tramesa per fax) el mateix dia de la seva 
presentació. Sense la concurrència d’ambdós requisits, la proposició no pot ésser 
admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del 
termini de presentació d’ofertes. Transcorreguts deu (10) dies des de la data 
esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no pot ésser admesa en 
cap cas. 
 
La documentació esmentada ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de Catalunya, degudament signada, en dos sobres tancats, dins dels quals s’ha 
d’incloure la documentació que es detalla a continuació. 
 
Els sobres han d’estar signats pels licitadors o persona que el representi, i en el seu 
interior s’incorpora una relació, en full independent, en la que es facin constar els 
documents inclosos ordenats numèricament. Els licitadors poden indicar quina 
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informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas pugui 
declarar com a tal l’oferta econòmica. L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de la 
informació expressament així designada. 
 
SOBRE NÚM. 1 

 
A l’exterior del sobre ha de figurar la menció «Documentació administrativa del 
contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el 
manteniment de les franges perimetrals i de les zones verdes de les 
urbanitzacions», presentada per ................ amb CIF/NIF ........., amb domicili a 
efectes de comunicacions ............, telèfon ........., e-mail.........” i ha de contenir la 
documentació següent: 
 
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 
del PCAP. 
 

 Cal adjuntar omplert també el formulari normalitzat de document europeu únic de 
contractació (DEUC) 

 
 
SOBRE NÚM. 2 

 
Portarà la menció «Memòria tècnica relativa als criteris d’avaluació no 
quantificables de forma automàtica del contracte del servei de prevenció 
d’incendis forestals consistents en el manteniment de les franges 
perimetrals i de les zones verdes de les urbanitzacions» presentada per 
................ amb CIF/NIF ........., amb domicili a efectes de comunicacions 
............, telèfon ........., fax ........, e-mail.........” documentació següent: 
 
 Memòria tècnica, amb el contingut mínim que consta a la clàusula 1.11.b) dels plecs 

de clàusules administratives particulars. 
 
 
SOBRE NÚM. 3 

 
Portarà la menció «Proposició de millores en el projecte de prevenció 
d’incendis forestals relativa als criteris avaluables de forma automàtica del 
contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el 
manteniment de les franges perimetrals i de les zones verdes de les 
urbanitzacions» presentada per ................ amb CIF/NIF ........., amb domicili a 
efectes de comunicacions ............, telèfon ........., e-mail.........” i ha de contenir la 
documentació següent: 
 
 Proposició d’acord amb el model que consta com a Annex 2 del PCAP. 
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1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5 del 
TRLCSP. 
 
De conformitat amb l’article 146.4 del TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida 
quan els sigui requerida, sens perjudici d’allò establert en la clàusula 1.18 del present 
Plec. 
 
El licitador ha de complir les condicions següents: 
 
1.- Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador. L’acreditació de la 
solvència financera i econòmica es realitza aportant, com a mínim, els mitjans 
d’acreditació: 
 

o Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

 
o Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 

negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com 
a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o 
d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es disposi de les 
referències de dit volum de negocis.  

 
Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, pot acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant 
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient 
per l’òrgan de contractació. 
 
No s’exigeix classificació, d’acord amb el que disposa l’article 65 del TRLCSP. 

 
2.- Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador. L’acreditació de la 
solvència professional o tècnica es realitzarà aportant, com a mínim, els mitjans 
d’acreditació següents: 
 

o Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis 
o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan 
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 
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aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; 
si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent.  

 
o Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 

l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del 
control de qualitat dels servei.  

 
o Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu 

de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del 
contracte. 

 
o Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu 

personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació 
justificativa corresponent. 

 
o Indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari pot aplicar en 

l’execució del contracte. 
 

o Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà 
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’ha d’adjuntat la 
documentació acreditativa pertinent. 

 
o Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit 

de subcontractar. 
 

3.- En el supòsit que es formulin ofertes empreses vinculades, aquestes han de 
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts 
en l’article 42 del Codi de Comerç. 
 
4.- En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, han 
de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i 
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris. 
 
 
1.11) Criteris d’adjudicació 
 
S’avaluen les propostes d’acord amb dos criteris d’adjudicació. D’una banda, els criteris 
no quantificables de forma automàtica mitjançant la presentació d’una memòria tècnica 
de l’actuació i, de l’altra, la millora en l’execució del projecte conforme amb els criteris 
avaluables automàticament segons els barems que es defineixen a continuació.  
 

Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 60 punts 
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- Millora projecte prevenció d’incendis forestals: Programa de  

desbrossades laterals vials.   

   

 

Criteris no quantificables de forma automàtica. Fins a 40 punts.  

- Presentació de la Memòria tècnica      

 

a) Millora projecte prevenció d’incendis forestals. Fins a 60 punts 

Programa de desbrossades als laterals dels vials municipals.  
 
Un dels criteris d’adjudicació consisteix en complementar el projecte municipal de 
prevenció d’incendis forestals dins les urbanitzacions on s’efectuen els treballs de 
neteja forestal.  
 
Una característica dels vials municipals és l’afectació de la vegetació de les mateixes 
voreres, parcel·les, vials o camins. Una tasca que és complementària i de similars 
característiques tècniques al manteniment de les diferents franges i zones verdes és la 
desbrossada dels laterals dels vials municipals.  
 
Es valora com a millora del projecte la realització d’un programa de desbrossades als 
laterals dels vials municipals. El licitador ha d’expressar en jornades laborals de 8 hores 
d’un equip de dues persones, sense que aquesta millora pugui suposar un increment 
del preu del contracte ni un minvament en les característiques i els atributs del 
projecte. 
 
Sistema de puntuació.- 
 
Es valora de forma proporcional segons les diferents propostes presentades, i s’atorga 
60 punts a la oferta més alta i de forma proporcional a la resta, d’acord amb la formula 
següent:  
 
Proposta més elevada (PE)= 60 punts (PM) 
 
De tal manera que: 
 (PM) / (PE) = Punts per jornada (PJ) 
 
Amb aquesta regla de tres, per a la resta de propostes s’obté la puntuació total: 
 
Puntuació total = Proposta presentada (PP) x (PJ) 
 
Per exemple: 
 
Empresa A: 80 jornades 
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Empresa B: 55 jornades 
Empresa C: 50 jornades. 
 
A: Oferta més alta, 60 punts. Per tant, 80 jornades són 60 punts  
 (PM) / (PE) = (PJ)     60/80= 0.75 punts per jornada  
 
B: 55 jornades.  (PP) x (PJ) = P  55 x 0.75 = 41,25 punts 
C: 50 jornades.  (PP) x (PJ) = P   50 x 0.75 = 37,50 punts 
 
Cal aportar una memòria econòmica desglossada, en què es justifiqui el cost de la 
millora proposada.  
 
b) Memòria tècnica.- Fins a 40 punts 
 
En la memòria descriptiva de l’actuació, s’ha de detallar com a mínim el contingut 
següent: 
 

 la maquinària i els vehicles a utilitzar,  
 els equips i els recursos humans,  
 l’organització i el control dels treballs,  
 la planificació/calendari de feines,  
 el grau de coneixement del projecte,  
 les tècniques i la metodologia de treball,  
 la senyalització, l’afectació i la neteja de la via pública,  
 un programa  de recollida d’abocadors incontrolats,  
 un programa de tractament de l’arbrat  
 projecte de inserció laboral proposat segons els criteris definits a 

continuació. 
 
Criteri de puntuació.- 

a) Programa de treball. Planificació, organització i equips tècnics i humans. Fins a 
15 punts.  

b) Programa de recollida d’abocadors incontrolats. Fins a 8 punts.  
c) Programa tractament arbrat. Fins a 8 punts. 
d) Projecte de inserció laboral. Fins a 6 punts. 
e) Proposta de la implantació d’una campanya de sensibilització sobre la prevenció 

d’incendis forestals. Fins a 3 punts. 
 

a) Programa de treball (15 punts) 
 
Detall de la maquinària i els vehicles a utilitzar, els equips i els recursos humans 
assignats, l’organització i el control dels treballs, la planificació i el calendari, el 
programa de formació del personal, el grau coneixement del projecte, la senyalització, 
afectació i la neteja de la via pública i les tècniques i la metodologia de treball. 
 

- Equips i recursos humans assignats. Fins a 5 punts. 
- Maquinària i vehicles assignats. Fins a 5 punts. 
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- Organització, planificació, calendari i metodologia dels treballs, pla de formació. 
Fins a 4 punts. 

- Afectació, senyalització i neteja via pública. Fins a 1 punt. 
 
 
 
Es valora especialment l’assignació de mitjans tant tècnics i humans que garanteixen 
un mínim de 0,5 hectàrea/dia de treballs de neteja forestal de manteniment. Per a la 
valoració dels recursos humans com a mínim s’ha de proposar un equip de 4 peons i 1 
encarregat (o figura similar).  
 
Les tasques de manteniment bàsicament són de desbrossades, però cal preveure 
també el tractament dels matollar llenyós (llentiscle, gàrric...) amb motoserra, a banda 
de l’arbrat que calgui extreure. Puntualment la utilització de tractor, cabrestant 
(argue), trepes, etc. També pot ser necessària, i s’ha de coordinar amb les millores, el 
programa de neteja d’abocadors i el programa de tractament de l’arbrat.  
 
Atès la durada del contracte es valora especialment el calendari de tasques 
presentades i la coordinació entre les diferents millores presentades i el pla de 
formació de l’empresa (és important considerar les dificultats o fins i tot la 
impossibilitat de treballar generant restes vegetals durant el període de màxim risc 
d’incendi forestal, entre el 15 de juny i el 15 setembre).  
 
Per les característiques dels treballs, no és valora una major rapidesa en l’execució de 
les tasques, amb l’únic condicionant que aquestes han d’estar incloses dins d’una 
anualitat.  
 

b) Programa de recollida d’abocadors incontrolats (8 punts) 
 
Al llarg de les franges de protecció i al voltant de les mateixes, hi ha focus on s’han 
detectat acumulacions de brossa de diferents tipus, però especialment de restes 
vegetals amb el conseqüent risc d’incendi forestal.  
 
Es valora un programa de recollida d’abocadors incontrolats i el seu transport fins les 
plantes de tractament que s’acordi amb l’Ajuntament d’Olivella, com ara la deixalleria 
municipal. Aquestes tasques són complementàries a les de manteniment i es poden 
realitzar durant l’època de màxim risc d’incendis forestals, on no és poden realitzar 
tasques que generin restes vegetals o paral·lelament als treballs de manteniment. 
Aquest equip ha de tenir capacitat per a carregar petites acumulacions de residus 
(vehicle tipus pick-up, furgoneta, o petit camionet).  
 
Les característiques dels residus que es poden trobar són molt variades, tot i que 
predominen restes vegetals acumulades, també es poden trobar restes de plàstic, de 
voluminosos, electrodomèstics... l’equip de recollida ha de portar l’equipament de 
protecció adequat per a la manipulació d’aquests residus assimilables a domèstics en 
tot cas. També cal remarcar la recollida de restes d’ampolles, plàstics, llaunes, 
bosses... que es poden anar trobant al llarg del recorregut de la franja.  
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Es pot complementar aquesta actuació amb d’altres de similars, com ara suport a la 
recollida de saques, neteja de punts als costats dels abocadors i altres. 
 
 
 

c) Programa tractament arbrat (8 punts) 
Tot i que les tasques són de manteniment de franges i zones verdes, en alguns casos 
hi ha arbrat que per diferents raons cal extreure, i en alguns casos es tracta d’arbrat 
especial (inclinats cap a la via pública, habitatges o al costat del cablejat). Cal incloure 
dins la planificació, la utilització d’equips humans i la maquinària per a l’extracció 
d’arbrat, com poden ser la utilització de tractor amb cabrestant (argue), trepes o 
plataforma elevadora. Els mitjans emprats al respecte poden ser equips propis o 
subcontractats.  
 

d) Programa d’inserció laboral (6 punts) 
 

- Projecte d’inserció laboral (2 punts) 
- Procés de selecció personal (1 punts) 
- Pla de seguiment del procés d’inserció (2 punts) 
- Equips i recursos dedicats al procés d’inserció laboral (1 punts) 

 
 

e) Proposta de la implantació d’una campanya de sensibilització sobre la 
prevenció d’incendis forestals. (3 punts) 

 
Es valora la proposta de xerrades tècniques i divulgatives, visites públiques a les 
franges, disseny d’activitats escolars, campanyes informatives difusió a les xarxes 
socials. 
 
 
1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació és el previst al 
Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament d’Olivella (publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 4 de febrer de 2014). 
 
1.13) Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació és constituïda pels membres següents: 
 
President/a: Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa presidenta 
 

Vocals:   
 Jaume Carol Roldán, regidor de governació i mobilitat i transport de 

l’Ajuntament d’Olivella. 
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 Ivonne Moreno Gómez, regidora de l’Ajuntament d’Olivella. 
 Mònica Martínez López, regidora de l’Ajuntament d’Olivella. 
 Mario Baldú Pizarro, regidor de l’Ajuntament d’Olivella. 
 Josep Raventós Rigual, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament 

d’Olivella. 
 Marta Albareda i Vivó, tècnica d’intervenció de l’Ajuntament 

d’Olivella. 
 Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament 

d’Olivella. 
 
Secretari/ària: Carolina Cudeiro Rodríguez i com a substituta Montse Ferret Baig. 
 

La Mesa resta vàlidament constituïda amb l’assistència mínima de quatre membres. 
 

Davant la impossibilitat acreditada d’assistència d’algun dels membres de la Mesa, 
l’Alcalde/ssa pot designar-ne els substituts. 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitza dins del termini de quinze (15) dies a comptar de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient. 
 
1.15) Variants 
 
Els licitadors no poden presentar variants en les seves ofertes. 
 
1.16) Proposicions anormals o desproporcionades 
 
Es consideren ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits 
previstos en l’article 85 del RGLCAP. 
 
1.17) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 103 del TRLCSP. 
 
1.18) Garantia definitiva 
 
Ateses les circumstàncies concurrents en el contracte, es justifica que l’òrgan de 
contractació eximeixi a l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia perquè és un 
contracte reservat amb un centre especials d’ocupació i a empreses d’inserció, d’acord 
amb l’article 95.1 TRLCSP. 
 
1.19) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel 
licitador proposat com a adjudicatari 
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El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de deu 
(10) dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que 
preveu l’article 151.2 del TRLCSP. 
 
 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat resten eximides de presentar la 
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la 
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en la 
diligència no han experimentat cap variació. 
 
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedeix en els 
termes assenyalats en l’article 151 del TRLCSP. 
 
 
Els licitadors que no estiguin inscrits en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat  ha de presentar els documents 
següents: 

 
a.- La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi.  

 
Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a més del seu 
DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, 
si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social 
vigent, en el qual hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així 
mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el registre adient quan la inscripció esmentada els sigui exigible. En 
el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o 
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el registre 
oficial corresponent. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar 
la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del 
TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen en l’annex I del RGLCAP. 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acredita de conformitat 
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

 
b.- Acreditar que l’empresa és un centre especial d’ocupació o empresa d’inserció 
legalment constituïda i inscrita conforme a la Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la 
regulació del règim de les empreses d’inserció; la Llei 27/2002, de 20 de desembre, de 
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral. 
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c.- Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 
 
 

d.- La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició 
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas d’exigència de 
compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec. 
 
e.- La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
1.20) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitza de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP. 
 
Atès que el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació 
d’acord amb l’article 40.1, la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin 
quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i 
candidats. 
 
L’òrgan de contractació ha de requerir l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en 
un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, una vegada transcorregut el termini que preveu el paràgraf anterior 
sense que s’hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització del 
contracte. De la mateixa manera ha de procedir quan l’òrgan competent per a la 
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 
 
No es pot iniciar l’execució del contracte sense la formalització prèvia. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta ha d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts són, a més dels indicats en les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
 El contractista ha d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions legals 

siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 
 



  

Pàgina 18 de 33 
 

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà 
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic  

 Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat  -  08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A 

 
 

 

 

 El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte 
de la present contractació no tenen cap dret ni vinculació davant l’Ajuntament 
d’Olivella. 

 
 
 
 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb l’Ajuntament d’Olivella, als principis ètics i a les regles de conducta 
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a l’Ajuntament d’Olivella la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
 Comunicar a l’Ajuntament d’Olivella les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès 
públic. 

 
 No fer cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 

contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
La contractació del personal adscrit a l’execució del servei ha de pertànyer als 
col·lectius amb dificultats d’inserció en el mercat laboral següents: 
 

- Persones en situació legal d’atur de llarga durada amb edat superior a 45 anys. 
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els 

requisits legals establerts però que es trobin segons criteris del Serveis socials 
de l’Ajuntament en situació de risc d’exclusió social. 

- Persones perceptores de la renda mínima d’inserció.  
 
2.3) Modificació del contracte 
 
L’Administració contractant, en l’exercici de les potestats previstes en aquest Plec de 
clàusules administratives i d’acord amb els articles 105, 106, 107.1, 108, 210, 219 i 
306 del TRLCSP, només es pot introduir modificacions per raó d’interès públic, i prèvia 
justificació a l’expedient. 
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L’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública estableix les causes de modificació dels contractes. 
 
El procediment a seguir és l’establert a l’art. 211 TRLCSP. 
 
 
 
2.4) Règim de pagament 
 
El pagament del preu s’efectua dintre dels 30 dies següents a la data d’aprovació del 
document que acrediti la prestació del contracte, l’aprovació de la qual ha de dur-se a 
terme dins del termini de 30 dies a comptar de la prestació, de conformitat amb el que 
estableix l’art. 216 del TRLCSP. El contractista té l’obligació de presentar factura i en el 
termini de 30 dies a la data efectiva de la prestació. 
 
El pagament de la factura resta supeditat al vistiplau favorable per part del responsable 
del contracte en relació amb el servei prestat. 
 
El lliurament de les factures s'ha de fer en format electrònic per mitjà del portal 
e.FACT, que té la consideració de punt general d'entrada de les factures. 
 
Als efectes del que estableix la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, l'òrgan 
en matèria de comptabilitat pública encarregat de pagar les factures és el Departament 
d’hisenda de l’Ajuntament. 
 
No es pot facturar cap desplaçament per a la realització dels treballs objecte d'aquest 
contracte ni cap prestació de servei o mà d'obra addicionals als definits en els plecs de 
prescripcions tècniques. 
 
2.5) Revisió de preus 
 
S’exclou la revisió de preus durant tota la durada del contracte, incloses les eventuals 
pròrrogues o si s’acorden modificacions, d’acord amb l’article 89.3 del TRLCSP. 
 
 2.6) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 223 i 299 
del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP, i als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Corporació 
puguin derivar-se perjudicis per a l’ interès públic. 

 
- L’ incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 

la clàusula següent referida a penalitzacions.   
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- La renúncia presentada pel contractista. En aquest cas ha d’indemnitzar 
l’Ajuntament per import del 10% dels treballs deixats de realitzar, els quals 
inclouran les modificacions i pròrrogues, en cas que s’hagin acordat. 

 
 
 
 
2.7) Penalitats 
 
En cas que l’Ajuntament d’Olivella opti per la no-resolució del contracte, s’imposen al 
contractista les penalitats següents: 
 
En aquest expedient es recull la informació i les proves necessàries per la imputació 
dels fets i les obligacions del contractista, observant-se les garanties jurídiques i 
administratives d’aplicació. 
 
En la tramitació de l’expedient, s’ha de donar audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació que 
hagi efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.  
 
Les penalitats seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la 
deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar al contractista. 
Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives contra la 
garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà 
reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment. 
 
La imposició de penalitzacions serà independent de l’obligació del contractista 
d’indemnitzar tant a l’Ajuntament com a tercers, pels danys i perjudicis que les 
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels 
serveis o subministraments finalment no executats. 
 
A) Faltes contractuals 
 
Es consideren faltes molt greus: 
 

1. No donar inici a l’execució de les prestacions contractades. 
2. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici molt greu. 
3. La paralització total o absoluta en l’execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista o el seu abandonament. 
4. La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució de contracte. 
5. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau o 
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un perjudici molt 
greu a l’execució del contracte. 
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6. La falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de 
l’elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de 
cobrament. 

7. Incompliment molt grau de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de Seguretat 
Social que es derivin per l’execució del contracte. 

8. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 
les prestacions. 

9. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 

10. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos  greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent. 

11. L’incompliment de les obligacions contractuals essencials i de les condicions 
especials d’execució previstes en aquest plec. 

12. L’incompliment del termini màxim de resposta per a la reparació d’avaries 
urgents, d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques.  

13. Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 
contraprestació per parts dels usuaris del servei que no estigui prevista en els 
plecs de clàusules ni degudament autoritzada. 

14. La reiteració en la comissió de faltes greus. 
 
Es consideren faltes greus: 
 

1. La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva 
inobservança quan no estigui tipificada com a molt greu. 

2. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

3. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, o 
insuficients o inadequats per prestar el servei, quan produeixi un greu perjudici 
al compliment del contracte. 

4. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en aquest plec i en el de 
prescripcions tècniques i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del 
contracte. 

5. Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat 
Social que es derivin per l’execució del contracte. 

6. L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les 
del pla de seguretat i salut en les prestacions. 

7. La suspensió  temporal no autoritzada de la prestació del servei. 
8. L’incompliment del termini màxim de resposta per dur a terme les reparacions 

que, segons el present plec, s’hagin de reparar en menys de 24 o 72 hores, 
segons els tipus d’avaria. 

9. La descortesia o el tractament incorrecte dels usuaris del servei. 
10. La reiteració en la comissió de faltes lleus. 
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Es consideren faltes lleus: 
 

1. L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta greu. 

2. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus. 

3. L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic; o el tall de la 
circulació de carrers sense la prèvia autorització municipal per escrit. 

4. Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de 
perjudici pugui qualificar-se de lleu. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del 
mateix caràcter sancionador per resolució administrativa ferma. 
 
B) Sancions contractuals. 
 
En cas d’incompliment, l’Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, la perillositat i/o la reiteració: 
 

1. Faltes molt greus: Multa de 3.001 fins a 6.000 euros.  
2. Faltes greus: Multa de 1.001 fins a 3.000 euros. 
3. Faltes lleus: Multa de 300 fins a 1.000 euros. 

 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
Regeix el termini general d’un (1) mes a comptar del lliurament o la realització de 
l’objecte del contracte, recepció que s’ha de formalitzar mitjançant el document 
acreditatiu corresponent. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
En el present contracte no es fixa un termini de garantia en la prestació del servei, 
atesa la seva naturalesa i característiques. 
 
2.10) Cessió 
 
En el present contracte resta prohibida la cessió 
 
2.11) Subcontractació 
 
S’admet la subcontractació en casos concrets, especialment referits a la organització de 
serveis amb maquinària especifica (tractors, plataformes elevadores) o serveis 
especials com ara trepes.  
 
També és permesa la subcontractació per figures organitzatives que ocupin posicions 
específiques de gestió o organització, com ara podria ser un enginyer forestal o similar.  
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Atès el caràcter de contracte reservat, no és permesa la subcontractació de la resta de 
personal. 
 
 
 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista ha de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat té una vigència de cinc anys a comptar del coneixement de 
la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no pot divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial. 
 
En el cas de manca d’indicació s’entén que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
Com a contracte administratiu, aquest contracte es regeix, quant a la preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, pel TRLCSP i les seves disposicions de desplegament; 
supletòriament s'apliquen altres normes de dret administratiu i, si no, les normes de 
dret privat. 
 
1.  Les parts del contracte queden sotmeses expressament pels següents: 
 
Documents de caràcter contractual, integrats per: 
 
a) El present Plec de clàusules administratives particulars i el Projecte d’obres 
corresponent, els quals tenen caràcter contractual d’acord amb l’article 115.3 del 
TRLCSP. 
 
b) La proposició adjudicatària. 
 
c) El document de formalització del contracte, així com les seves possibles 
modificacions. 
 
En allò no previst en aquests documents, per la següent normativa: 
 
a)  El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
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b) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 
c) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni 
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
d) El Decret 221/1013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
 
e) El Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per 
la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
f) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
g) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
h) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
i) Llei 31/1995, de 17 de gener, de prevenció de riscos laborals. 
 
j) Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament regulador dels 
serveis de prevenció. 
 
k) Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social. 
 
l) Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, 
d’escaure durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin. 
 
Així mateix, la prestació objecte d’aquest contracte haurà d’observar la normativa de 
caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos convenis 
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació. 
 
2. En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents 
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars que conté els 
drets i les obligacions que assumiran les parts del contracte. 
 
3.- El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
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altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les. 
 
4- L’existència del contracte no ha de comportar, en cap circumstància, una relació de 
dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal de l’empresa adjudicatària:  
 
 
Regles especials respecte al personal laboral de l’empresa contractista 
 

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, quan així 
procedeixi, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, 
sense perjudici de la verificació per part de l’entitat contractant (responsable 
del contracte) del compliment d’aquells requisits.   
 
L’empresa procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, 
per tal de no alternar el bon funcionament del servei, quan hi hagi raons que 
justifiquin aquesta exigència, informant en tot moment d’aquestes incidències a 
l’entitat contractant (responsable del contracte).    
 

2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i 
continuada, sobre el personal que integra l’equip de treball encarregat de 
l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En 
particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en casos de 
baixa o absència, les obligacions legals en prestacions, quan sigui procedent, 
les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la 
potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es derivin de la 
relació contractual entre empleat i empresari.  
 

3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en 
les funcions exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a 
objecte del contracte. 

 
4. L’empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves 

pròpies dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui 
autoritzada a prestar els seus serveis a les dependències dels ens, organismes i 
entitats que formen part del sector públic. En aquest cas, el personal de 
l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupen els 
empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel 
compliment d’aquesta obligació. En el plec s’ha de fer constar motivadament la 
necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les 
dependències dels departaments, agències, ens, organismes i entitats que 
formen part del sector públic. 
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5. L’empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o 
responsable (segons les característiques del servei externalitzat poden establir 
diferents sistemes d’organització en aquest punt), integrat en la seva pròpia 
plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents: 

 
 
 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de “l’entitat 
contractant”, canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el 
personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i 
“l’entitat contractant”, d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions 
derivades de l’execució del contracte. 
 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i 
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 
necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

 
c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de 

l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com 
controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 
 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 
contracte i, amb aquest efecte coordinar adequadament l’empresa 
contractista amb “l’entitat contractant”, a efectes de no alterar el bon 
funcionament del servei. 

 
e) Informar a “l’entitat contractant” sobre les variacions, ocasionals o 

permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del 
contracte.  

 
2.14) Notificacions 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuen per mitjans 
electrònics, en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Les notificacions es realitzen mitjançant un sistema que garanteix la posada a 
disposició i l’accés al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-
NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema envia un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en 
el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas 
que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
L'accés a les notificacions electròniques és efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web del Consorci AOC 
(https://www.seu.cat/consorciaoc). 
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Les notificacions electròniques s'entenen rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut cinc (5) dies naturals en el cas 
de la notificació de l’adjudicació i deu (10) dies naturals en la resta de supòsits sense 
que s’hagi accedit al seu contingut. 
 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
El contractista resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució del contracte una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que cobreixi els riscos derivats del 
desenvolupament del servei, d’acord amb la normativa vigent. 
 
2.17) Lloc de prestació/lliurament 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és el previst als plecs 
de prescripcions tècniques. 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes en l’article 52 del 
TRLCSP, el tècnic de medi ambient municipal, el senyor Josep Raventós Rigual. 
 
El responsable del contracte no pot, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció s’entén a les persones jurídiques en què 
aquest o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els quals tinguin 
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en 
siguin administradors. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal 
 
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
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desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de la Diputació/Organisme. En el cas que el personal vinculat a 
l'empresa contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de 
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de 
les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de 
l'activitat o servei prestat. 
 
 
2.20) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte 
del contracte 
 
L’Ajuntament d’Olivella ha de realitzar les comprovacions sobre la qualitat de l’objecte 
del contracte d’acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques. 
 
2.21) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
No és procedent. 
 
2.22) Pla de seguretat i salut en el treball. 
 
En funció del risc que comporti l’execució del contracte i dels mitjans personals i 
tècnics, l'adjudicatari, tindran a disposició de l’Ajuntament el Pla de Seguretat i salut en 
el treball, tal com estableix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos.  
 
2.23) Custòdia i retorn de la documentació aportada pels licitadors que no 
resultin adjudicataris 
 
D’acord amb l’article 87.4 del RGLCAP, les proposicions presentades, tant aquelles 
declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, 
seran arxivades al corresponent expedient. Un cop adjudicat i formalitzat el contracte i, 
transcorreguts els terminis per a la interposició dels recursos corresponents sense que 
aquests s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà 
a disposició dels licitadors. 
 
En el cas que els licitadors no adjudicataris no exerceixin el dret de retirar dita 
documentació, d’acord amb la Resolució de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria 
documental de la Generalitat de Catalunya, de data 11 de juliol de 2006, un cop 
transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data en què la resolució de 
l’adjudicació del contracte sigui ferma, l’Ajuntament d’Olivella procedirà a la seva 
destrucció. 
 
2.24) Remissió d’informació als efectes estadístics i de fiscalització 
 



  

Pàgina 29 de 33 
 

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà 
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic  

 Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat  -  08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A 

 
 

 

 

 Remissió de dades a la Sindicatura de Comptes, als efectes de fiscalització 
 
Dins dels 3 mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la funció 
fiscalitzadora, l’òrgan de contractació haurà de remetre a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya una còpia certificada del document en què s’hagi formalitzat aquell, 
acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derivi, sempre que la quantia del 
contracte excedeixi de 150.000,00 euros si es tracta de serveis o de 450.000,00 euros 
en els de subministraments. 
 
Igualment, es comunicaran les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les 
variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels 
esmentats contractes. 
 
Així mateix, l’Ajuntament d’Olivella enviarà anualment al Tribunal de Comptes una 
relació dels contractes celebrats, incloent còpia autoritzada dels respectius documents 
de formalització i d’aquells que acreditin el seu compliment o extinció, sense perjudici 
de remetre al Tribunal qualsevol altres dades, documents i antecedents que considerin 
pertinents, d’acord amb l’establert a l’article 40.2 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 
funcionament del Tribunal de Comptes. 
 
 Remissió de dades al Registre Públic de Contractes, als efectes estadístics 
 
L’òrgan de contractació haurà de remetre al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya la informació sobre els contractes que determina l’article 31 
del Reial Decret 817/2009, als efectes del compliment de la normativa internacional. 
Així mateix, s’informarà dels casos de modificació, pròrroga o variació del termini, les 
variacions de preu i l’import final dels contractes, la nul·litat i l’extinció normal o 
anormal dels mateixos. 
 
D’acord amb l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el 
funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat 
de Catalunya -i dels Ens Locals de Catalunya-, el termini per efectuar la comunicació de 
dades és d’un mes des de la data de la formalització del contracte i des de la data 
d’aprovació de la incidència respectiva, si es tracta de dades relatives a la modificació, 
la pròrroga o la variació de terminis i la conclusió, tant per compliment com per 
resolució. 
 
2.25)  Petició d’informació i resolució de dubtes formulats pels licitadors 
 
Els licitadors poden formular a l’òrgan de contractació els dubtes que tinguin per tal 
d’elaborar les seves propostes a través del perfil del contractant, en l’apartat de dubtes 
i respostes. No es responen particularment preguntes formulades telefònicament o per 
correu electrònic.  
 
El procediment establert a tal efecte és el següent: 
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a.- Els licitadors poden formular les seves preguntes durant el període de preparació de 
les propostes. 
b.- El termini màxim d’acceptació de les preguntes serà de 3 dies naturals abans de 
finalitzar el termini de lliurament de les ofertes. 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
Contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el manteniment de 
les franges perimetrals i de les zones verdes de les urbanitzacions 
 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., en qualitat de .........., i segons escriptura pública autoritzada davant 
de notari .........., en data ..........  i amb número de protocol .......... /o document 
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .......... carrer .........., núm. .........., (persona 
de contacte .........., adreça de correu electrònic .........., telèfon núm. .......... ), opta a 
la contractació i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 L’empresa és un centre especial d’ocupació o empresa d’inserció legalment 

constituïda i inscrita conforme a la Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la 
regulació del règim de les empreses d’inserció; la Llei 27/2002, de 20 de desembre, 
de mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral. 

 
 Que les facultats de representació que exerceix són suficients i vigents (si s’actua 

per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 54 a 84 TRLCSP. 

 
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 

 
 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
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recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 

Jutjats i Tribunals espanyols. 
 
 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 

 SÍ   NO  
 
 Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP general. 
 

 SÍ   NO  
 
 Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 

 Est à subjecta a l’IVA 
 

 Est à no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció 

 
 Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 

 Est à subjecta a l’IAE 
 

 Est à no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies 
que donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció 

 
 Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 

d’empreses, declara: 
 

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:  
 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses  

 
 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 
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Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

 
*Camps obligatoris. 

 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament d’Olivella per tal de fer la modificació 
corresponent. 

 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament d’Olivella pugui facilitar-
les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 
 
 Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 
 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
 
ANNEX 2 
 
 
Contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el manteniment de 
les franges perimetrals i de les zones verdes de les urbanitzacions 
 

 
Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica 
 
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., 
núm. .........., adreça electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per 
optar a la contractació, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de 
prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que 
accepta íntegrament: 
 
 Proposició del programa de desbrossades als laterals dels vials municipals, a 

proposar pel licitador expressat en jornades laborals de 8 hores d’un equip de dos 
persones 
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Cal adjuntar una memòria econòmica desglossada, en què es justifiqui el cost de la 
millora proposada. 
 
(Lloc, data, signatura i segell).” 
 
 

Diligència: 
Es fa constar que el present plec de clàusules administratives particulars ha estat 
aprovat per la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2018. 
 
El Secretari-interventor (document signat electrònicament) 

 
 


