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CLÀUSULA 1. Objecte, necessitats del contracte i divisió en lots 
 
Aquest Plec té per objecte la contractació  del servei de manteniment i neteja dels 
espais verds públics, arbrat, àrees de joc i elements biosaludables del terme municipal 
de Sant Feliu de Llobregat, conforme els treballs que es descriuen en el plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPT) corresponent a cada lot.   
 

Els objectius principals del contracte són els següents: 
 

 Manteniment i neteja dels espais verds públics i equipaments. 

 Manteniment de la xarxa de reg i el sistema de telegestió. 

 Manteniment integral de l’arbrat (viari i no viari), de les palmeres i de 
franges de seguretat. 

 Manteniment de l’inventari dels espais verds públics, de l’arbrat públic i 
de la xarxa de reg. 
Manteniment dels elements i de l’inventari de les àrees de jocs i elements 
biosaludables. 
 

Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es 
proposa, en base a la competència municipal establerta a l’article 25 Llei de Bases de 
Règim Local en matèria de “Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, 
gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica a les zones urbanes.” 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient (mitjans propis) per poder 
assumir la tasca anteriorment descrita, ja que el personal del Servei de Manteniment 
de la Ciutat, Via Pública atén múltiples funcions relacionades amb el manteniment del 
mobiliari urbà, del conjunt de senyalització, l’enllumenat públic i de voreres; i atesos els 
pocs recursos humans disponibles, es consideren inassumibles les tasques de 
manteniment i neteja dels espais verds públics i de l’arbrat de la ciutat.  
 
La idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris 
d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP) estan acreditats en l’expedient administratiu. 
 
Per tal de facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses, i considerant l’aprofitament 
individual d’algunes prestacions, l’objecte del contracte es divideix en els següents 
lots: 
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Atenent a les necessitats per l’Ajuntament, als serveis existents al mercat i per tal de 
facilitar al màxim la concurrència, s’han agrupat en els següents lots i que contemplen: 
 
• Lot 1 – Servei de manteniment dels espais verds públics, l’arbrat i la xarxa 
de reg de tot el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat inclosos en l’Annex I 
“Espais verds públics i equipaments del LOT1” i en l’Annex II “Arbrat del LOT1”. 
 
• Lot 2 – Servei de manteniment dels espais verds públics inclosos a l’Annex 
III “Espais verds públics i equipaments del LOT2” .Aquest lot es reserva a Centres 
de treball ocupacional d’acord amb la disposició addicional  quarta de LCSP. 
 
• Lot 3 – Servei de manteniment de les àrees de jocs i elements 
biosaludables  de tot el terme municipal de Sant Feliu de Llobregat delimitades a 
l’annex IV: “Àrees de jocs i  elements biosaludables del LOT3” i l’Annex X “Inventari de 
jocs i elements biosaludables”. 
 
Els licitadors podran presentar  una proposta per a un Lot (1 o 3), i per tant s’exclou la 
possibilitat de participar indistintament al dos lots.  
 
El Lot 2 es reserva per centres especials d’ocupació, d’acord amb la disposició 
addicional quarta de la LCSP. Aquests centres especials de treball hauran d'estar 
legalment constituïts i registrats d'acord amb el Reial Decret 2273/1985, de 4 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials d'ocupació. 
 
Els codis CPV per aquesta contractació són els següents: 
 

Lot 1:  
 
- CPV principal: 77311000-3: Serveis de manteniment de jardins i parcs 
- CPV secundaris: 

77211500-7 Serveis de manteniment d’arbres. 
77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes. 
77312000-0 Serveis de desbrossament. 
90600000-3: Serveis de neteja i sanejament en àrees urbanes, rurals i serveis 
relacionats 
50850000-8: Serveis de reparació i manteniment de mobiliari 

 
Lot 2:  
- CPV principal: 77311000-3: Serveis de manteniment de jardins i parcs 
- CPV secundaris: 

77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes. 
77312000-0 Serveis de desbrossament. 
90600000-3: Serveis de neteja i sanejament en àrees urbanes, rurals i serveis 
relacionats 
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50850000-8: Serveis de reparació i manteniment de mobiliari 
 

Lot 3:  
- CPV principal: 77311000-3: Serveis de manteniment de jardins i parcs 
- CPV secundaris: 

50850000-8: Serveis de reparació i manteniment de mobiliari 
 
 
CLÀUSULA 2. Règim jurídic i procediment d’adjudicació del contracte 
 
Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública 
continguda, principalment, en les disposicions següents: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
(d’ara endavant LCSP). 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

c) 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). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament. 

f) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació; i 
supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
Aquest contracte es qualifica com contracte de serveis de conformitat amb l’establert 
en l’article 17 de la LCSP, que conté prestacions de fer consistents en el 
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una 
obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el 
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servei de manera successiva i per un preu unitari, tal i com queda justificat en 
l’expedient administratiu. 
 
El contracte s’adjudicarà per procediment obert, mitjançant l'aplicació de més d'un 
criteri de valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, i 156 a 158 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i tramitació ordinària. Atenent el VEC d’aquest 
contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada tot d’acord amb la previsió 
dels articles 19 i 22 LCSP. 
 
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  altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximeix a l’adjudicatari 
de la obligació de complir-les. 
 
 
CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació 
 

El pressupost base de licitació s’ha establert a partir d’un estudi de costos que inclou 
les despeses directes i indirectes. Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el 
cost anual del contracte ha estat el següent: 
 

Despeses directes 

1. Costos de personal directe (ma d’obra necessària per l’execució del contracte): 
número mínim de personal, per categoria professional i número hores destinats 
al servei en règim de jornada complerta/parcial. Per establir el cost anual de 
cada treballador es té en compte el sou base; les pagues extraordinàries (2); el 
plus de transport (excepte vacances); el plus de conservació i manteniment de 
vestuari; el plus d’antiguitat (a partir dels 2, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 
anys); el plus de treballs tòxics, penosos o perillosos; cotitzacions; i 
substitucions per absentisme i vacances. El càlcul de l’esforç que s’estima 
necessari per a la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el 
conveni col·lectiu aplicable.  

2. Cost de vestuari i EPIs.  

3. Compra o lloguer de vehicles, eines i maquinària: incloent les despeses 
d’amortitzacions i finançaments.  

4. Costos d’explotació dels equips i consumibles: combustibles, lubricants, 
reparacions, impostos dels equips, manteniments i assegurances; elements 
vegetals, terres, tutors, elements fitosanitaris i herbicides, adobs, elements de 
xarxes de reg, etc.  

5. Costos d’explotació de les instal·lacions: costos de lloguer, subministraments  i 
manteniment dels locals i magatzems.  

6. Costos de campanyes comunicatives.   
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7. Tecnologia i innovació (TIC) 

8. Dotació econòmica per a renovacions.  

 

Despeses indirectes 

9. Despeses generals (màxim del 8%):  

 

 Propis de l’empresa: costos de personal indirecte estructural (gerència, 
direcció intermèdia, tècnics i administració), amortització de locals i de 
mobiliari i equips de l’empresa, consums corrents, impostos sobre 
l’activitat econòmica, etc. 

 Derivades del contracte: cost de la formalització del contracte de 
serveis, garanties financeres, pòlisses d’assegurances, cànons i altres 
despeses relacionades amb la gestió de residus, etc. 

10. Benefici industrial (màxim del 6%): benefici estimat d’acord amb els costos 
assumits, objectius a assolir i interès legal del diner. 

 

Total pressupost net  

11. Cost anual de l’explotació (despeses directes i indirectes) IVA exclòs. 

 

Tipus i import d’IVA 

12. Pels costos de la contracta referents a les tasques de neteja s’agruparan en 
una base imposable i se’ls aplicarà un tipus reduït del 10%. Aquesta part 
representa un 45% del total de la contracta pels lots 1 i 2. 

 

13. La resta de costos s’agruparan sota el concepte de manteniment i sobre 
aquesta base imposable s’aplicarà un tipus d’IVA general del 21%. Aquesta 
part representa el 55% restant del total de la contracta pels lots 1 i 2; i d’un 
100% pel lot 3. 

 

Total pressupost base de licitació 

 

14. Cost anual de l’explotació amb l’IVA inclòs.  
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   LOT 1  LOT 2  LOT 3  

Despeses directes Costos de personal i vestuari 68% 75% 56% 

Amortització vehicles, 
maquinària i eines 

9% 5,50% 0% 

Consumibles 1% 1% 0% 

Dotació econòmica per a 
renovacions  

6% 3% 30% 

Serveis: agua i llum 0,20% 1% 0% 

Campanyes 0,80% 0% 0% 

Programari TIC 1% 0,50% 0% 

Subtotal despeses directes 86% 86% 86% 

Despeses 
indirectes 

Despeses generals + Benefici 
industrial  

8% + 6% 8% + 6% 8% + 6% 

IVA del 21% o 10%  21%  (servei)   
10% (neteja) 

55% servei i  
45% neteja 

55% servei i 
45% neteja 

100% servei 

Total pressupost base licitació 1.047.540,31 € 294.998,99 77.769,79 € 

 
No es consideraran modificacions les variacions que es produeixin durant la correcta 
execució de la prestació que afectin exclusivament al número d’unitats 
realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser 
recollides a la liquidació sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10% del preu del contracte. 
 
La quantitat indicada en el quadre anterior com a pressupost net per a cada lot, 
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si 
s’excedeix la quantia del pressupost net de cada lot, l’oferta serà exclosa. 
 
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 
compromet l’Ajuntament, és el de 5.681.236,36 euros, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 4.884.541,48  euros, pressupost net i  796.694,87 euros en 
concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % i del 10% per les tasques de 
manteniment i neteja respectivament. 
 
El sistema de determinació del preu és a preu alçat  amb preu tancat d’acord amb l’art. 
241.3 de la LCSP per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària 
per fer front a errors o omissions que contempli el plec de prescripcions tècniques i el 
preu del contracte serà invariable. 
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. A tots els efectes, s’entendrà que les 
ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el preu del contracte, sinó 
també l’IVA i els altres tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions de la 
normativa vigent.  
 
En tot cas, i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte, 
exclusivament, el preu sense IVA. 
 
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta 
implícits tots aquells conceptes previstos  en l’article 100 i concordants de la LCPS. 
 
 
CLÀUSULA 4. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 101 de la 
LCSP, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i altres condicions que 
se’n deriven, és de 6.716.244,55 euros (IVA exclòs), tenint en compte tota la seva 
durada, les possibles pròrrogues i les modificacions contractuals, amb la següent 
previsió màxima de despesa per períodes i conceptes per a cadascun dels lots: 
 
 

 
LOT 1 

Concepte 

 
Import 

Pressupost net  prestació (4 anys)                  3.610.651,64 €  

Pròrrogues (1 any)                    902.662,91 €  

Modificacions 12,5%  
(del Pressupost net de prestació) 

                   451.331,46 €  

Valor Estimat del Contracte (VEC)                  4.964.646,01 €  

 
 
 
 

LOT 2 
Concepte 

Import 

Pressupost net  prestació (4 anys)                 1.016.799,62  €  

Pròrrogues (1 any)                     254.199,91 €  

Modificacions 12,5% (del Pressupost net de 
prestació) 

                    127.099,95 €  

Valor Estimat del Contracte (VEC)                  1.398.099,48 €  
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LOT 3 
Concepte 

Import 

Pressupost net  prestació (4 anys)                     257.090,23 €  

Pròrrogues (1 any)                      64.272,56 €  

Modificacions 12,5% (del Pressupost net de 
prestació) 

                     32.136,28 €  

Valor Estimat del Contracte (VEC)                    353.499,07 €  

 
 
 
CLÀUSULA 5. Preu del contracte i forma de pagament 
 
 
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del 
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que 
sigui d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per l’ adjudicatari com a 
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en els plecs. 
 
A continuació s’indica el model de pagament contemplat pel contracte:  
 

 El pagament dels serveis es realitzarà mitjançant pagaments parcials amb 
caràcter mensual, un cop presentada la factura electrònica corresponent per 
part de l’adjudicatari a inicis del mes posterior al que s’hagi prestat el servei, i 
després d’estar conformada pel responsable del contracte i aprovada per 
l’òrgan municipal competent, en els termes previstos a l’article 198 de la LCSP. 
 

 La factura serà en format electrònic, d’acord amb les especificacions requerides 
per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que es poden consultar a 
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24095 

 La forma de pagament de les factures per part de l’Ajuntament serà per 
transferència bancària d’acord amb la normativa vigent.  

 
 
CLÀUSULA 6. Existència de Crédit 
 
L’import d’aquest contracte va amb càrrec a la següent partida pressupostària 
CONSERV.INFRAEST- PARCS I JARDINS (300) 17100227 de l’Àrea de Territori, 
Sostenibilitat i Activitat Econòmica  pels exercicis corresponents als anys  2021, 2022, 
2023, 2024, 2025 i 2026. 
 

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24095
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Amb la següent previsió màxima de despesa per cadascú dels lots, que s’haurà 
d’ajustar al calendari real d’execució del projecte i a les corresponents fites de 
facturació establertes: 
 
 
 

LOT 1 

Any d’execució Import 
IVA del 21 % a 

manteniment (55%) 
IVA del 10 % a 
neteja (45%) 

IVA anual TOTAL ANUAL 

2021 
 (3 mesos) 

      225.665,73 €          26.064,39 €         10.154,96 €          36.219,35 €        261.885,08 €  

2022       902.662,91 €        104.257,57 €            40.619,83 €        144.877,40 €     1.047.540,31 €  

2023        902.662,91 €        104.257,57 €           40.619,83 €        144.877,40 €     1.047.540,31 €  

2024        902.662,91 €        104.257,57 €            40.619,83 €        144.877,40 €     1.047.540,31 €  

2025        902.662,91 €        104.257,57 €           40.619,83 €        144.877,40 €     1.047.540,31 €  

2026  
(9 mesos) 

       676.997,18 €          78.193,17 €           30.464,87 €        108.658,05 €         785.655,23 €  

TOTAL    4.513.314,55 €        521.287,83 €         203.099,15 €           724.386,9€     5.237.701,54 €  

 
 
 
 
 
 
 

LOT 2 

Any d’execució Import 
IVA del 21 % a 

Manteniment (55%) 
IVA del 10 % a 
Neteja (45%) 

IVA anual TOTAL ANUAL 

2021 
 (3 mesos) 

         63.549,98 €             7.340,02 €              2.859,75 €           10.199,77 €           73.749,75 €  

2022        254.199,91 €           29.360,09 €           11.439,00 €           40.799,08 €         294.998,99 €  

2023        254.199,91 €           29.360,09 €           11.439,00 €           40.799,08 €         294.998,99 €  

2024        254.199,91 €           29.360,09 €           11.439,00 €           40.799,08 €         294.998,99 €  

2025        254.199,91 €           29.360,09 €           11.439,00 €           40.799,08 €         294.998,99 €  

2026 
 (9 mesos) 

       190.649,93 €           22.020,07 €              8.579,25 €           30.599,31 €         221.249,24 €  

TOTAL    1.270.999,53 €        146.800,45 €           57.194,98 €        203.995,42 €     1.474.994,95 €  
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LOT 3 

Any d’execució Import IVA  anual del 21 % TOTAL ANUAL 

2021  
(3 mesos) 

         16.068,14 €  3.374,31 € 19.442,45 € 

2022          64.272,56 €  13.497,24 € 77.769,79 € 

2023          64.272,56 €  13.497,24 € 77.769,79 € 

2024          64.272,56 €  13.497,24 € 77.769,79 € 

2025          64.272,56 €  13.497,24 € 77.769,79 € 

2026 
 (9 mesos) 

         48.204,42 €  10.122,93 € 58.327,35 € 

TOTAL        321.362,79 €  67.486,18 € 388.848,97 € 

 
 
Atès que aquest contracte és de caràcter plurianual, l’eficàcia del contracte, pels 
exercicis corresponents, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
 
CLÀUSULA 7. Termini duració del contracte 
 
El contracte tindrà una durada de 4 anys. 

El contracte preveu una pròrroga per un període màxim de un any més.  

Els serveis es començaran a partir de la formalització del contracte. 
 

La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre 
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització 
del termini de durada del contracte. 

En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. La 
pròrroga del contracte no és obligatòria per al contractista en els casos en què en el 
contracte es doni la causa de resolució establerta a l’article 198.6 de LCSP  perquè 
l’Administració s’ha demorat en l’abonament del preu més de sis mesos. 
 
Atès que és interès d’aquest Ajuntament  la prestació successiva del servei, s’haurà de 
preveure l’establert a l’article 29.4 de LCSP, que disposa que quan al venciment del 
contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la 
prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d’incidències resultants 
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d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el 
procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la 
prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci la execució del 
nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les 
restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte 
s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de 
finalització de contracte originari. 
 
 
CLÀUSULA 8. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques 
 
La informació relativa al present contracte que, d’acord amb el que es disposa en 
aquest plec, hagi de ser publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada 
en la següent adreça: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf 
 
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i l’article 38 de l’Ordenança de transparència i administració 
electrònica de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat totes les notificacions i 
comunicacions que realitzi l’Ajuntament es practicaran a través de mitjans electrònics. 
 
Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o 
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura 
Electrónica que les permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació. 
 
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats ,els 
licitadors podrà presenta la documentació requerida mitjançant el registre que s’indiqui 
en el requeriment. 
 
En cap cas, es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra 
aplicació informàtica d’enviament de documentació per a presentar les ofertes objecte 
de licitació, les quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, al no 
poder garantir el secret de les mateixes. 
 
 
CLÀUSULA 9. Òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició addicional segona  punt 2 de 
la LCSP  correspon al Ple  de la Corporació atès  el valor estimat del contracte i la 
durada del contracte i les seves pròrrogues.   
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
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CLÀUSULA 10. Responsable del contracte 
 
D’acord amb l’article 62 de la LCSP,  es designa com a responsable del contracte al 
Cap del Departament de Manteniment i Medi Ambient, a qui li correspondrà: 
 
1.- La direcció, inspecció, comprovació, coordinació i vigilància de l’execució del 
contracte i, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, dins de l’àmbit que 
aquests plecs li atribueixin.  
2.- Realitzar els informes (favorables o desfavorables) en el cas de modificacions de 
preus no previstos, pròrrogues i finalització del contracte.  
3.- Conformar les factures presentades per l’adjudicatari del contracte.  
4.- Emetre informe sobre els incompliments en l’execució del contracte i formular 
proposta d’imposició de penalitat i/o de resolució.  
 
El responsable del contracte podrà delegar en altres membres de l’equip tècnic la 
interlocució amb l’adjudicatari per tractar els diferents àmbits tècnics del contracte. 
 
 
CLÀUSULA 11. Criteris de valoració de les ofertes 
 
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el 
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit 
s’indica i justifica: 
 
Els criteris aplicables a la present contractació són els següents, ordenats de manera 
decreixent, amb la puntuació màxima i la fórmula d’avaluació prevista:  
 
 
LOT 1 – SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS, L’ARBRAT I 
LA XARXA DE REG DE TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT. 
 

L1- LOT 1 

 

  Criteris Pes 

L1-A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 70 

L1-A1 Oferta econòmica 42 

L1-A2 % de baixa preus unitaris 3 

L1-A3 Criteris socials: Increment de personal 5 
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L1-A4 Altres criteris socials i mediambientals 3 

L1-A5.1 Millora 1 10 

L1-A5.2 Millora 2  2 

L1-A5.3 Millora 3  5 

L1-B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 30 

L1-B1 Qualitat i idoneïtat de la proposta 30 

  Total 100 

 
 
L1-A  CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 
 
L1-A1  -Oferta econòmica: fins a un màxim de 42 punts, la qual cosa representa 42% 
del total de puntuació a obtenir . 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 42 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 

 

P=42*(Xmax/Xi) 

 

On: 

P= Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmax=Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu 

Xi= Oferta realitzada per l’empresa a avaluar 

 

Queden excloses del concurs les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i no 
es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

 
L1-A2 -Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs addicionals: fins a un 
màxim de 3 punts, la qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir 
 
Els licitadors faran una oferta única de baixa global pels preus inclosos en cadascuna 
de les tipologies, expressada en percentatge, sense que sigui possible proposar 
baixes diferents entre els preus del quadre.  
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Lot Tipologia 
Preu màx. 

unitari 
(IVA Inclòs) 

Unitat 

1 

Manteniment de llacs i fonts 
ornamentals 

29,10 euro / m² 

Manteniment de la xarxa de rec 0,85 euro / m² 

Manteniment d’arbrat viari  21,00 euro / 
unitat 

Manteniment d’arbrat no viari 9,00 euro / 
unitat 

Manteniment d'espais verds de 
categoria A 

3,90 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria B 

2,34 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria C 

1,01 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria D 

0,45 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria E 

 
0,32 

euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria F 

0,7 euro / m² 

Manteniment de flor de 
temporada i jardineres 

56,20 euro / m² 

 
 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 3 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’ empresa.  

C   = Puntuació total a repartir  

Pi  = Percentatge de baixa lineal presentat per l’ empresa.  

Pm= Percentatge de baixa lineal més alt presentat (que 
representaria el menor import) 
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L1-A3 -Criteri social. Increment del número de treballadors/es sobre el mínim en el plec 
de prescripcions tècniques. Proposta d’increment del número de treballadors/es, per a 
tot l’any, respecte als mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques, per tal 
d’afavorir la creació de llocs de treball: fins a un màxim de 5 punts, 1 punt per increment 
de cada persona treballadora, la qual cosa representa 5% del total de puntuació a 
obtenir. A més, es valorarà amb 0,5 punts addicionals, per persona que es contracti que 
sigui de  col·lectius en situació o risc d'exclusió social.  
 
Els licitadors, en cas de resultar adjudicatària, es comprometran a emprar i mantenir en 
la plantilla que executarà el contracte durant tota la seva durada, a persones amb 
dificultats d'accés al mercat laboral, o en situació o risc d'exclusió social.  
 
Es consideren persones en situació d’exclusió social o amb especial dificultat d’inserció 
laboral les que es trobin en les circumstàncies següents: 

 Persones perceptores de renda mínima d’inserció. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

 Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes 
de violència domèstica. 

 Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors. 

 Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti 
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones excluses. 

 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

 Persones refugiades o demandants d’asil. 

 Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a 
col·lectius en risc d’exclusió o amb dificultats especials. 

 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, 
segons informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió 
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies 
desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de llarga 
durada -més de12 mesos- més grans de 45 anys, persones en situació d’atur 
que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap 
altre prestació, joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars d’inserció, 
persones immigrants extracomunitàries en situació regular, persones en situació 
d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, 
persones que hagin exercit la prostitució, persones transsexuals o d’altres en 
situació o risc d’exclusió). 
 

A aquest efecte, els licitadors hauran de manifestar mitjançant declaració jurada el 
nombre de persones treballadores que van a emprar per a l'execució del contracte i la 
seva jornada laboral expressada en hores de treball a l'any. Si la plantilla no fos 
homogènia al llarg del contracte, s'haurà de presentar un calendari amb indicació 
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concreta de nombre de persones i individualitzant la seva jornada anual de treball en 
hores de treball per persona, així com les dates d'inici i fi del contracte. 
 
L1-A4 - Altres criteris socials i mediambientals: Adscripció al servei de vehicle amb 
etiqueta ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions, fins a un màxim de 3 punts, la 
qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir.  
 
Es valorarà que el vehicle adscrit al contracte sigui amb etiqueta ambiental ECO o 
etiqueta ambiental 0 emissions. En cas d’ofertar la millora, caldrà aportar la fixa tècnica 
del vehicle. En cas que no s’aporti la fitxa tècnica del vehicle no es podrà valorar la 
millora. 
En cas d’ofertar aquesta millora serà per a cadascun dels quatre anys de contracte i 
l’any de possible pròrroga 
 
Barem de puntuació: 

 1 punt  per l’adscripció de forma completa al servei d’un vehicle amb etiqueta 
ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions  

 3 punt  per l’adscripció de forma completa al servei de dos vehicles amb etiqueta 
ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions  
 

L1-A5 -Millores generals 
 

Millores generals en l’execució del servei quantificades econòmicament que es 
valoraran de forma proporcional respecte al pressupost base de cada lot. Si bé l’IVA 
no es comptabilitza per fer la valoració econòmica, s’haurà d’incorporar específicament 
a l’oferta de les millores presentades. 
 
 

Núm. Descripció 
Pressupost 
sense IVA 

Punts 

                                                               Millores Lot 1 
 

L1-A5.1 Millores de la xarxa de reg. Millores del sistema de 
telegestió  

110.000,00 
€  

10 

L1-A5.2 Millores de la xarxa de reg. Millores en la xarxa de reg 
del Parc Europa 

23.850,48 € 2 

L1-A5.3 Millores en el manteniment de la xarxa viària bàsica de 
camins forestals 

46.137,58 € 5 

TOTAL    179.988,06 € 
  

17 
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L’empresa o empreses que ofereixin imports  iguals o superiors al pressupost màxim 
obtindran la màxima puntuació, imports inferiors es quantificaran de manera 
proporcional -sempre i quan donin resposta a la descripció de la millora: 
 

 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’empresa.  

C  = Puntuació total a repartir  

Pi  = Pressupost ofertat per l’ empresa (sense IVA) 

P   = Pressupost màxim (sense IVA) 

 
Per a la puntuació de les ofertes els licitadors indicaran quines de les millores 
presentades es comprometen a executar, així com l’import final resultant. La puntuació 
obtinguda correspondrà a la suma dels punts de cada millora ofertada.  
 
Els licitadors podran presentar millores en l’execució del servei únicament pels imports 
i les millores que es proposen d’acord amb els criteris i paràmetres establerts. 
 
Aquestes millores es descriuen  seguidament:  
 
MILLORES  PROPOSADES LOT 1 
 
 
Oferta de millora L1-A5  consistent en actuacions de millores del sistema de telegestió, 
de la xarxa de reg del Parc Europa i del manteniment de la xarxa viaria bàsica de 
camins forestals : fins a un màxim de 17 punts, la qual cosa representa 17 % del total 
de puntuació a obtenir. 
 
Aquesta millora es subdivideix en actuacions de millores del sistema de telegestió, la 
millora de la xarxa de reg del Parc Europa i el manteniment de la xarxa viària bàsica 
de camins forestals, tal i com es descriu a continuació: 
 
L1-A5.1- Les millores en el sistema de telegestió es valoraran fins a un màxim de 10 
punts, la qual cosa representa 10 % del total de puntuació a obtenir i inclou: 

 

 Canvi de programari de gestió amb els mòduls de reg i dels comptadors 
d'aigua 

 7 Concentradors amb sensor de pluja 

 74 Repetidors solars 

 65 Programadors alimentats a 9V, 4 sortides 
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 10 Programadors alimentats a 9V, 2 sortides  

 9 Programadors alimentats a 9V, 1 sortides 

 13 Programadors alimentats a 24V, 12 sortides   

 8 Programadors alimentats a 24V, 8 sortides    

 17 Programadors alimentats a 24V, 4 sortides     

 28 Volumètrics alimentats a 9V, 1 entrada / 1 sortida 

 Instal·lació dels nous equips i retirada dels antics 
 
Pressupost: 110.000 € sense IVA, 133.100 € IVA inclòs (21%) 
 
El sistema de reg objecte d'aquesta licitació, haurà d'implementar serveis web que 
proveeixin interfícies d'intercanvi de dades en formats oberts (json, xml, etc.). Aquesta 
provisió es farà mitjançant una API REST amb format JSON, seguint el model de 
dades de la NORMA UNE 178, amb l’objectiu de tenir disponible la informació del 
sistema de reg a altres sistemes de l'Ajuntament (com la plataforma Sentilo o la futura 
plataforma Smart de la ciutat). 
 
 
L1-A5.2 - Les millores en la xarxa de reg del Parc Europa es valoraran fins a un màxim 
de 2 punts, la qual cosa representa 2 % del total de puntuació a obtenir i inclou i inclou: 

 

 Realització de les rases 

 Subministrament i instal·lació de tubular corrugats i del tubulars de reg 

 Subministrament i col·locació d’arquetes de plàstic 

 Retirada de terres i runes 

 Cobriment de la rasa i reposició del paviment 
 
Pressupost: 23.850,48 € sense IVA, 28.859,08 € IVA inclòs (21%) 
 
Totes les actuacions executades tindran com a mínim 1 any de garantia a comptar des 
de la data de recepció de l’obra. Hauran d’esser executades en el transcurs del tres 
primers anys de la contracta, a tal efecte el licitador farà una proposta de calendari 
d’execució, que haurà de ser aprovada i acordada  amb els serveis tècnics municipals.  
 
 
L1-A5.3 - Les millores en la manteniment de la xarxa viària bàsica de camins forestals 
es valoraran fins a un màxim de 5 punts, la qual cosa representa 5 % del total de 
puntuació a obtenir i inclou: 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu te una Xarxa Viaria Bàsica de camins forestals en molt bon 
estat de conservació tant pel que fa referència al ferms dels camins com pel que 
respecta a la conservació de les franges a banda i banda dels camins. 
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Aquestes franges amb una amplada aproximada de 5 metres es mantenen lliures dels 
estrats arboris i arbustius, constituint d’aquesta manera el que s’anomena tallafocs 
verds a l’hora que possibiliten el correcte accés dels equips de vigilància, prevenció 
d’incendis i eventualment tasques d’extinció. 
 
Les labors de manteniment en el moment actual consisteixen en desbrossar l’estrat 
herbaci i en algunes ocasions rebrot arbustiu de 1 a 2 anys com a màxim per regla 
general. 
 
En general s’utilitzaran desbrossadores personals amb el capçal triturador específic 
per utilització forestal. 
 
La oferta màxima ha de contemplar l’execució de 7 km. per any de camí, aquests 
treballs es valoren en un import pels 4 anys del contracte amb un preu total màxim de 
46.137,28 € sense incloure l’IVA. Quantitats inferiors puntuaran proporcionalment a 
aquesta quantitat base o de referència. Aquelles ofertes que puguin superar el màxim 
previst, seran valorades igualment amb la màxima puntuació. 
 
Pressupost: 46.137,28 € sense IVA, 55.826,11 € IVA inclòs (21%) 
 
 
L1-B- CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 
 
L1-B1 - Qualitat i idoneïtat de la proposta organitzativa del Servei: fins a un màxim de  
30  punts, la qual cosa representa 30% del total de puntuació a obtenir. 

 
Els continguts mínims d’aquesta proposta es descriuen seguidament: 
 
PROPOSTA TÈCNICA D’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS SERVEIS, MITJANS 
MATERIALS I PERSONALS QUE OFEREIXEN I MILLORES AMBIENTALS I DE 
QUALITAT  PER AL LOT 1 
 
 
Aquesta proposta inclourà, per a una valoració màxima de 30 punts per al lot 1, com a 
mínim, el següent: 
 

1 Mitjans que s’ofereixen (màxim 20 punts): 

1.1. Mitjans humans. 

Els licitadors hauran d’indicar els mitjans humans que ofereixin per a la realització de 
cadascun dels programes i dels serveis inclosos en l’oferta, detallant les categories 
professionals, les funcions pròpies de cadascun, horari i el grau de dedicació a 
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l’adscripció del Servei en cada època de l’any. Aquesta descripció haurà d’incloure els 
comandaments necessaris per la bona execució i control del servei. 
 

1.2. Mitjans tècnics. 

La maquinària i els vehicles, així com la resta de béns que incorpori el licitador per a la 
prestació del servei, tindrà una adscripció plena i exclusiva al servei de l’Ajuntament, 
sense que l’empresari pugui destinar-los a altres usos. A aquests efectes, la 
maquinària i equips, amb adscripció total al contracte, estaran pintats o retolats 
convenientment per a que no hi hagi cap dubte de la seva adscripció exclusiva. Per la 
realització de feines estacionals o específiques l’equipament pot ser arrendat. 
 
Es presentarà un llistat exhaustiu de la maquinària i vehicles amortitzables d’ús 
exclusiu i els arrendats. Inclourà també la descripció i nombre de la totalitat d’eines i 
estris de treball ofertats. 
 
La responsabilitat de la gestió del material, tant econòmica com tècnica, serà de 
l’adjudicatari, el qual establirà: 
 

 Els terminis d’amortització. 

 Els costos d’explotació. 

 El pla de manteniment. 
 
En tot moment, l’equipament ha d’estar en perfecte estat de funcionament i la 
substitució del material que durant la contracta hagi estat amortitzat serà a càrrec del 
contractista prèvia comunicació i autorització per part dels serveis tècnics municipals. 
 

1.3. Instal·lacions fixes per als serveis. 

Els ofertants proposaran el conjunt d’instal·lacions fixes que millor s’adaptin als serveis 
i al seu sistema de treball i organització interna, sempre que compleixin les normes i 
reglamentacions vigents. Com a mínim aquestes instal·lacions disposaran de lloc per 
a: 
 

 Magatzem de maquinària i de vehicles que estiguin en el servei. 

 Magatzem de fitosanitaris homologat. 

 Dependències pel personal i oficines. 
 
Les instal·lacions de magatzem de maquinària, fitosanitaris i dependències del 
personal , seran gestionades per l’empresa adjudicatària i hauran d’entrar en 
funcionament des de l'inici del contracte amb la conformitat i autorització del mateix 
Ajuntament.  
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Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades dels mitjans que 
s’ofereixen obtenint: 
 

 20 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 6 i 19 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 5 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 

2 Organització dels serveis (màxim 10 punts): 

Els licitadors indicaran els aspectes d’organització de les propostes del pla de treball, 
precisant en particular: 
 

 Planificació operativa detallada de totes les feines a realitzar, per dies, per horaris, 
per programes, tipus de neteja, sectors, zones, quadres de freqüències etc., i els 
mètodes de control emprats. Aquestes feines podran canviar-se per necessitats del 
servei. 

 D’acord a la distribució dels espais, caldrà presentar una proposta de mobilitat 
del material i del personal que s’utilitzi en el manteniment, de manera que reveli 
una bona planificació de desplaçaments, recorreguts i ubicació de centres de 
treball. 

 Gestió de personal i assegurances socials. 

 Altres aspectes organitzatius. 
 
Dins la seva organització, els licitadors hauran de preveure uns dispositius àgils per a 
la planificació operativa, que permetin: 
 

 Amb temps de resposta curt, ajustar les tasques a realitzar a les necessitats del 
moment i, entre elles, les demanades per l'Ajuntament, com poden ser els casos 
d’incidències urgents, treballs imprevistos, causes meteorològiques o festes 
majors. 

 Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat 
i la qualitat en la prestació dels serveis. 

 Proporcionar a temps totes les dades demanades per l'Ajuntament, el control dels 
serveis fets, així com la seva oportuna justificació. 

 Obtenir de l'Ajuntament, abans de l’execució, els acords necessaris sobre la 
planificació dels serveis, o la notificació de desacord. 

 
S’inclouran els models de comunicats d’incidències, resums, i memòria anual de 
serveis proposats per l’empresa. Aquests s’hauran d’integrar al programa corporatiu i 
hauran de ser operatius i clars, com tota la documentació d’aquesta contracta. 
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Per al lot 1 aquesta proposta inclourà també el següent: 
 

 Descripció del sistema informàtic capaç de gestionar l’Inventari, la recollida de 
dades tècniques i els parts de treball. Veure Annex IX del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

 
 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades relacionada amb 
l’organització dels serveis  obtenint: 
 

 10 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 3 i 9 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 2 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 
FORMAT DE PRESENTACIÓ: 
 

 Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un 
format estàndard no protegit (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, 
Lliure Office o similar), i que accepti cerques, seleccions i copiat del text 

 Lletra: Arial 11 punts 

 Paràgraf: espai interlineat simple 

 Extensió màxima de cada proposta: 30 pàgines, incloent fotos, esquemes, 
plànols, etc. Haurà de contenir un índex general. 

 Al peu de pàgina, es posarà el número de pagina. 
 
 
LOT 2 – SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS.AQUEST 
LOT ES RESERVA A CENTRES DE TREBALL OCUPACIONAL D’ACORD AMB LA 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  QUARTA DE LCSP. 
 
 

L2- LOT 2 

 

  Criteris Pes 

L2-A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 70 

L2-A1 Oferta econòmica 42 

L2-A2 % de baixa preus unitaris 3 

L2-A3 Criteris socials: Increment de personal 5 
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L2-A4 Altres criteris socials i mediambientals  5 

L2-A5 Millora 1 15 

L2-B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 30 

L2-B1 Qualitat i idoneïtat de la proposta 30 

  Total 100 

 
 
L2-A  CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 
 
 
L2-A1 –Oferta econòica: fins a un màxim de 42 punts, la qual cosa representa 42% del 
total de puntuació a obtenir  
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 42 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 
 

P=42*(Xmax/Xi) 

 

On: 

P= Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmax=Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu 

Xi= Oferta realitzada per l’empresa a avaluar 

Queden excloses del concurs les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i no 
es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

 

L2-A2 Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs addicionals: fins a un 
màxim de 3 punts, la qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir. Aquest 
criteri s’aplica a tots els lots. 
 
Els licitadors faran una oferta única de baixa global pels preus inclosos en cadascuna 
de les tipologies, expressada en percentatge, sense que sigui possible proposar 
baixes diferents entre els preus del quadre.  
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Lot Tipologia 
Preu màx. 

unitari 
(IVA Inclòs) 

Unitat 

2 

Manteniment d'espais verds de 
categoria A 

3,90 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria B 

2,34 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria C 

1,01 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria D 

0,45 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria E 

0,32 euro / m² 

Manteniment d'espais verds de 
categoria F 

0,7 euro / m² 

Manteniment de flor de 
temporada i jardineres 

56,20 euro / m² 

 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 3 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’ empresa.  

C   = Puntuació total a repartir  

Pi  = Percentatge de baixa lineal presentat per l’ empresa.  

Pm= Percentatge de baixa lineal més alt presentat (que 
representaria el menor import) 

 
L2-A3-Criteri social. Increment del número de treballadors/es sobre el mínim exigit en el 
plec de prescripcions tècniques. Proposta d’increment del número de treballadors/es, per 
a tot l’any, respecte als mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques, per tal 
d’afavorir la creació de llocs de treball: fins a un màxim de 5 punts, 1 punt per increment 
de cada persona treballadora, la qual cosa representa 5% del total de puntuació a 
obtenir.  

 
Els licitadors, en cas de resultar adjudicatària, es comprometran a emprar i mantenir en 
la plantilla que executarà el contracte durant tota la seva durada, a persones amb 
dificultats d'accés al mercat laboral, o en situació o risc d'exclusió social.  
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Es consideren persones en situació d’exclusió social o amb especial dificultat d’inserció 
laboral les que es trobin en les circumstàncies següents: 

 Persones perceptores de renda mínima d’inserció. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

 Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes 
de violència domèstica. 

 Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de 
protecció de menors. 

 Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti 
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

 Persones refugiades o demandants d’asil. 

 Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a 
col·lectius en risc d’exclusió o amb dificultats especials. 

 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, 
segons informe dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió 
social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental, persones de famílies 
desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de llarga 
durada -més de12 mesos- més grans de 45 anys, persones en situació d’atur 
que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap 
altre prestació, joves de menys de 25 anys amb dificultats particulars d’inserció, 
persones immigrants extracomunitàries en situació regular, persones en situació 
d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, 
persones que hagin exercit la prostitució, persones transsexuals o d’altres en 
situació o risc d’exclusió). 
 

A aquest efecte, els licitadors hauran de manifestar mitjançant declaració jurada el 
nombre de persones treballadores que van a emprar per a l'execució del contracte i la 
seva jornada laboral expressada en hores de treball a l'any. Si la plantilla no fos 
homogènia al llarg del contracte, s'haurà de presentar un calendari amb indicació 
concreta de nombre de persones i individualitzant la seva jornada anual de treball en 
hores de treball per persona, així com les dates d'inici i fi del contracte. 
 
L2-A4- Altres criteris socials i mediambientals: Adscripció al servei de vehicle amb 
etiqueta ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions, fins a un màxim de 3 punts, la 
qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir.  
 
Es valorarà que el vehicle adscrit al contracte sigui amb etiqueta ambiental ECO o 
etiqueta ambiental 0 emissions. En cas d’ofertar la millora, caldrà aportar la fixa tècnica 
del vehicle. En cas que no s’aporti la fitxa tècnica del vehicle no es podrà valorar la 
millora. 
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En cas d’ofertar aquesta millora serà per a cadascun dels quatre anys de contracte i 
l’any de possible pròrroga. 
 
 
Barem de puntuació: 

 2 punt  per l’adscripció de forma parcial al servei d’un vehicle amb etiqueta 
ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions . 

 3 punt  per l’adscripció de forma completa al servei de d’un vehicle amb etiqueta 
ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions. 

 
L2-A5 - Millores generals 

 
Millores generals en l’execució del servei quantificades econòmicament que es 
valoraran de forma proporcional respecte al pressupost base de cada lot. Si bé l’IVA 
no es comptabilitza per fer la valoració econòmica, s’haurà d’incorporar específicament 
a l’oferta de les millores presentades. 
 

Núm. Descripció 
Pressupost 
sense IVA 

Punts 

Millores Lot 2 

L2-A5.1 Millores en el manteniment de diferents espais verds 
de la ciutat 

       46.137,28 €  15 

TOTAL        46.137,28 €  15 

 
L’empresa o empreses que ofereixin imports  iguals o superiors al pressupost màxim 
obtindran la màxima puntuació, imports inferiors es quantificaran de manera 
proporcional -sempre i quan donin resposta a la descripció de la millora: 
 

 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’empresa.  

C  = Puntuació total a repartir  

Pi  = Pressupost ofertat per l’ empresa (sense IVA) 

P   = Pressupost màxim (sense IVA) 

 
Per a la puntuació de les ofertes els licitadors indicaran quines de les millores 
presentades es comprometen a executar, així com l’import final resultant. La puntuació 
obtinguda correspondrà a la suma dels punts de cada millora ofertada.  
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Els licitadors podran presentar millores en l’execució del servei únicament pels imports 
i les millores que es proposen d’acord amb els criteris i paràmetres establerts.  
 
Aquestes millores per LOT 2 es descriuen seguidament: 
 
MILLORES PROPOSADES 
 
Oferta de millora L2-A5  consistent en actuacions de millora en el manteniment de 
diferents espais verds: fins a un màxim de 15 punts, la qual cosa representa 15 % del 
total de puntuació a obtenir.  
 
Pressupost: 46.137,28 € sense IVA, 55.826,11 € IVA inclòs (21%) 
 

 Millores i instal·lació de nous tancaments de fusta en alguns parterres del parc 
de Can Llobera i del passatge Alumini amb aportació de triturat forestal. 

 Plantació d’arbustiva e instal·lació de reg per goteig en alguns parterres del 
parc de Can Llobera i del barri de Can Maginàs. 

 Aportació de grans pedres i plantació d’arbustiva en alguns parterres de 
l’aparcament de la ctra. de la Sanson - c. Mataró. 

 Millores en la xarxa de drenatge i en les tarimes de fusta del parc del Roserar 
Dot i Camprubí. 
 

Totes les actuacions executades tindran com a mínim 1 any de garantia a comptar des 
de la data de recepció de l’obra. Hauran d’esser executades en el transcurs dels dos 
primers any de la contracta, a tal efecte el licitador farà una proposta de calendari 
d’execució, que haurà de ser aprovada i acordada  amb els serveis tècnics municipals.  
 
 
L2-B- CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 
 
L2-B1.1 - Qualitat i idoneïtat de la proposta organitzativa del Servei: fins a un màxim de 
20 punts, la qual cosa representa 20% del total de puntuació a obtenir. 

 
L2-B1.2 - Qualitat i idoneïtat de la proposta tècnica d’acompanyament a la inserció 
laboral i protocols de seguiment: fins a un màxim de 10 punts, la qual cosa representa 
10% del total de puntuació a obtenir.  

 
Els continguts mínims d’aquestes dues propostes es descriuen seguidament:  
 
PROPOSTA TÈCNICA LOT 2 
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PROPOSTA TÈCNICA D’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS SERVEIS, MITJANS 
MATERIALS I PERSONALS QUE OFEREIXEN I MILLORES AMBIENTALS I DE 
QUALITAT PER AL LOT 2 
 
 
Aquesta proposta inclourà, per a una valoració màxima de 30 punts per al lot 2, com a 
mínim, el següent: 

1 Qualitat i idoneïtat de la proposta organitzativa del Servei (màxim 20 punts) 

1.1 Mitjans que s’ofereixen (màxim 15 punts) 

1.1.1 Mitjans humans. 

Els licitadors hauran d’indicar els mitjans humans que ofereixin per a la realització de 
cadascun dels programes i dels serveis inclosos en l’oferta, detallant les categories 
professionals, les funcions pròpies de cadascun, horari i el grau de dedicació a 
l’adscripció del Servei en cada època de l’any. Aquesta descripció haurà d’incloure els 
comandaments necessaris per la bona execució i control del servei. 
 

1.1.2 Mitjans tècnics. 

La maquinària i els vehicles, així com la resta de béns que incorpori el licitador per a la 
prestació del servei, tindrà una adscripció plena i exclusiva al servei de l’Ajuntament, 
sense que l’empresari pugui destinar-los a altres usos. A aquests efectes, la 
maquinària i equips, amb adscripció total al contracte, estaran pintats o retolats 
convenientment per a que no hi hagi cap dubte de la seva adscripció exclusiva. Per la 
realització de feines estacionals o específiques l’equipament pot ser arrendat. 
 
Es presentarà un llistat exhaustiu de la maquinària i vehicles amortitzables d’ús 
exclusiu i els arrendats. Inclourà també la descripció i nombre de la totalitat d’eines i 
estris de treball ofertats. 
 
La responsabilitat de la gestió del material, tant econòmica com tècnica, serà de 
l’adjudicatari, el qual establirà: 
 

 Els terminis d’amortització. 

 Els costos d’explotació. 

 El pla de manteniment. 
 
En tot moment, l’equipament ha d’estar en perfecte estat de funcionament i la 
substitució del material que durant la contracta hagi estat amortitzat serà a càrrec del 
contractista prèvia comunicació i autorització per part dels serveis tècnics municipals. 
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1.1.3 Instal·lacions fixes per als serveis. 

Els ofertants proposaran el conjunt d’instal·lacions fixes que millor s’adaptin als serveis 
i al seu sistema de treball i organització interna, sempre que compleixin les normes i 
reglamentacions vigents. Com a mínim aquestes instal·lacions disposaran de lloc per 
a: 
 

 Magatzem de maquinària i de vehicles que estiguin en el servei. 

 Magatzem de fitosanitaris homologat. 

 Dependències pel personal i oficines. 
 
Les instal·lacions de magatzem de maquinària, fitosanitaris i dependències del 
personal , seran gestionades per l’empresa adjudicatària i hauran d’entrar en 
funcionament des de l'inici del contracte amb la conformitat i autorització del mateix 
Ajuntament. Aquestes instal·lacions hauran de disposar de les preceptives llicències i 
autoritzacions. 
 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades dels mitjans que 
s’ofereixen obtenint: 
 

 15 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 4 i 14 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 3 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 

1.2 Organització dels serveis (màxim 5 punts) 

Els licitadors indicaran els aspectes d’organització de les propostes del pla de treball, 
precisant en particular: 
 

 Planificació operativa detallada de totes les feines a realitzar, per dies, per horaris, 
per programes, tipus de neteja, sectors, zones, quadres de freqüències etc., i els 
mètodes de control emprats. Aquestes feines podran canviar-se per necessitats del 
servei. 

 D’acord a la distribució dels espais, caldrà presentar una proposta de mobilitat 
del material i del personal que s’utilitzi en el manteniment, de manera que reveli 
una bona planificació de desplaçaments, recorreguts i ubicació de centres de 
treball. 

 Gestió de personal i assegurances socials. 

 Altres aspectes organitzatius. 
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Dins la seva organització, els licitadors hauran de preveure uns dispositius àgils per a 
la planificació operativa, que permetin: 
 

 Amb temps de resposta curt, ajustar les tasques a realitzar a les necessitats del 
moment i, entre elles, les demanades per l'Ajuntament, com poden ser els casos 
d’incidències urgents, treballs imprevistos, causes meteorològiques o festes 
majors. 

 Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat 
i la qualitat en la prestació dels serveis. 

 Proporcionar a temps totes les dades demanades per l'Ajuntament, el control dels 
serveis fets, així com la seva oportuna justificació. 

 Obtenir de l'Ajuntament, abans de l’execució, els acords necessaris sobre la 
planificació dels serveis, o la notificació de desacord. 

 
S’inclouran els models de comunicats d’incidències, resums, i memòria anual de 
serveis proposats per l’empresa. Aquests s’hauran d’integrar al programa corporatiu i 
hauran de ser operatius i clars, com tota la documentació d’aquesta contracta. 
 
 
Per al lot 2 aquesta proposta inclourà també el següent: 
 

 Descripció del sistema informàtic capaç de gestionar l’Inventari, la recollida de 
dades tècniques i els parts de treball .Veure Annex IX del Plec de Prescripcions 
Tècniques 

 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades relacionada amb 
l’organització dels serveis  obtenint: 
 

 5 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 2 i 4 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 1 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 
 
2 -  Proposta tècnica d’acompanyament a la inserció laboral i protocols de 
seguiment (màxim 10 punts) 
 
Els licitadors descriuran una proposta que inclogui un servei d’acompanyament i suport 
i la seva implicació en el contracte actual, les eines i metodologies per a la qualitat de 
vida i itineraris personalitzats d’inclusió laboral i la descripció dels plans de formació 
per als/les treballadors/es amb discapacitat i especials dificultats així com el protocol 
de seguiment. 
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Al projecte tècnic es descriurà: 
 

 Equip professional del servei: relació del personal, dedicació i tasques 

 Pla de treball individuals:  
o Objectius 
o Anàlisi del lloc de treball per competències 
o Anàlisi de riscos del lloc de treball 
o Suports i ajustaments necessaris 
o Programa formatiu anual 
o Coneixement i participació en l’entorn social 
o Altres tipus de suport (familiar, social, d’habitatge, etc.) 
o Cronograma i avaluació del pla de treball 

 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades obtenint: 
 

 10 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 3 i 9 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 2 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 
FORMAT DE PRESENTACIÓ: 
 

 Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un 
format estàndard no protegit (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, 
Lliure Office o similar), i que accepti cerques, seleccions i copiat del text 

 Lletra: Arial 11 punts 

 Paràgraf: espai interlineat simple 

 Extensió màxima de cada proposta: 30 pàgines, incloent fotos, esquemes, 
plànols, etc. Haurà de contenir un índex general. 

 Al peu de pàgina, es posarà el número de pagina. 
 
 
 
 
LOT 3 – SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS I ELEMENTS 
BIOSALUDABLES  DE TOT EL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 
 
 

L3- LOT 3 
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 Criteris Pes 

L3-A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 80 

L3-A1 Oferta econòmica 62 

L3-A2 % de baixa preus unitaris 3 

L3-A3 Altres criteris socials i mediambientals 5 

L3-A4.1 Millora 1 7 

L3-A4.2 Millora 2 3 

L3-B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 20 

L3-B1 Qualitat i idoneïtat de la proposta 20 

  Total 100 

 
 
L3-A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (formula) 
 
L3-A1 –Oferta econòmica: fins a un màxim de 62 punts, la qual cosa representa 62% del 
total de puntuació a obtenir  
 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 62 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 
 

P=62*(Xmax/Xi) 

 

On: 

P= Puntuació obtinguda pel licitant 

Xmax=Oferta realitzada per l’empresa que ofereixi el millor preu 

Xi= Oferta realitzada per l’empresa a avaluar 

Queden excloses del concurs les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i no 
es tindran en compte per als càlculs anteriors. 

 
L3-A2 - Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs addicionals: fins a un 
màxim de 3 punts, la qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir. Aquest 
criteri s’aplica a tots els lots. 
 
Els licitadors faran una oferta única de baixa global pels preus inclosos en cadascuna 
de les tipologies, expressada en percentatge, sense que sigui possible proposar 
baixes diferents entre els preus del quadre.  
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Lot Tipologia Preu màx. 
unitari  
(IVA Inclòs) 

Unitat 

3 Manteniment d'àrees de jocs 6,25 euro / 
m² 

 
Per la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 3 punts, i a la 
resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i 
com s’estableix en aquesta fórmula: 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’ empresa.  

C   = Puntuació total a repartir  

Pi  = Percentatge de baixa lineal presentat per l’ empresa.  

Pm= Percentatge de baixa lineal més alt presentat (que 
representaria el menor import) 

 
L3-A3 - Altres criteris socials i mediambientals: certificats de qualitat i qualitat 
mediambiental, fins a un màxim de 5 punts, la qual cosa representa 5% del total de 
puntuació a obtenir 

 
Barem de puntuació: 

 1,25 punts per estar licitador en possessió de Certificat ISO 9001 de Gestió de la 
Qualitat per a l'activitat de manteniment i instal·lació d'àrees infantils emès per 
empresa acreditada per ENAC. 

 1,25 punts per estar licitador en possessió de Certificat ISO 14001 de Gestió 
Mediambiental per a l'activitat de manteniment i instal·lació d'àrees infantils emès 
per empresa acreditada per ENAC. 

 1,25 punts per estar licitador en possessió de Certificat OSHAS 18001 de Gestió 
de la prevenció de riscos laborals per a l'activitat de manteniment i instal·lació 
d'àrees infantils emès per empresa acreditada per ENAC 

 1,25  punts per estar licitador en possessió del certificat d'empresa instal·ladora i 
mantenidora de jocs infantils conforma amb la norma UNE-EN 1176/1177 emès 
per empresa acreditada per ENAC 

 
 
L3-A4 - Millores generals 
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Millores generals en l’execució del servei quantificades econòmicament que es 
valoraran de forma proporcional respecte al pressupost base de cada lot. Si bé l’IVA 
no es comptabilitza per fer la valoració econòmica, s’haurà d’incorporar específicament 
a l’oferta de les millores presentades. 
 

Núm. Descripció  Pressupost 
sense IVA  

Punts 

Millores Lot 3 

L3-A4.1 Millores en el senyalització de les àrees de joc        7.051,48 €  7 

L3-A4.2 Millora consistent en el desenvolupament  del Pla 
d’adequació a la normativa , que serà facilitat per 
l’Ajuntament)  

1.900,82 €  3 

TOTAL 8.952,30 €  10 

 
L’empresa o empreses que ofereixin imports  iguals o superiors al pressupost màxim 
obtindran la màxima puntuació, imports inferiors es quantificaran de manera 
proporcional -sempre i quan donin resposta a la descripció de la millora: 
 

 

 

Ci = Puntuació obtinguda per l’empresa.  

C  = Puntuació total a repartir  

Pi  = Pressupost ofertat per l’ empresa (sense IVA) 

P   = Pressupost màxim (sense IVA) 

 
Per a la puntuació de les ofertes els licitadors indicaran quines de les millores 
presentades es comprometen a executar, així com l’import final resultant. La puntuació 
obtinguda correspondrà a la suma dels punts de cada millora ofertada.  
 
Els licitadors podran presentar millores en l’execució del servei únicament pels imports 
i les millores que es proposen d’acord amb els criteris i paràmetres establerts.  
 
Aquestes millores es descriuen seguidament: 
 
MILLORES PROPOSADES LOT 3 
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Oferta de millora L3-A4 consistent en Millores en el manteniment de les àrees de jocs: 
fins a un màxim de 10 punts, la qual cosa representa 10% del total de puntuació a 
obtenir.  

 
Aquesta millora es subdivideix en: senyalització de les àrees de jocs i millora 
consistent en l’elaboració d’un Pla d’adequació a la normativa 
 

L3-A4.1 Millores en la senyalització de les àrees de joc: fins a un màxim de 7 
punts, la qual cosa representa 3% del total de puntuació a obtenir.  

 
L’empresa licitadora proposarà el subministrament i instal·lació de  senyals 
informatives de les àrees de jocs infantils i  àrees biosaludables establertes a l’annex X 
del Plec de prescripcions tècniques. En el cas de que hi hagi una senyal instal·lada 
prèviament es procedirà a la seva substitució fent-se càrrec de la gestió dels residus 
generats per aquesta operació. 
 
Les senyals seran d’alumini i consistiran en un rectangle de 900x600 mm. amb 
impressió en vinil, un suport de 3 m. i una abraçadora. Les senyals estaran tractades 
amb pintures antigraffitti. 
 
Pressupost: 7.051,48 € sense IVA, 8.532,29 € IVA inclòs (21%) 
 
Totes les actuacions hauran d’esser executades en el transcurs dels dos primers any 
de la contracta, a tal efecte el licitador farà una proposta de calendari d’execució, que 
haurà de ser aprovada i acordada amb els serveis tècnics municipals.  
 

L3-A4.2 – Millora consistent en el desenvolupament del Pla d’adequació a la 
normativa (document que serà facilitat per l’Ajuntament). Fins a un màxim de 3 
punts, la qual cosa representa 3 % del total de puntuació a obtenir.  

 
Dins d’aquesta millora s’inclou l’anàlisi del document “Informe Tècnic de les àrees de 
jocs_desembre 2019” que l’Ajuntament té en el seu poder i que realitza una anàlisi del 
grau de compliment de la normativa de les àrees infantils de Sant Feliu. 
 
La millora consisteix en l’elaboració, per part de l’adjudicatari, d’un estudi d’aquest 
document que se li lliurarà en format digital a l’inici  del contracte i que inclourà una 
proposta d’actuacions quantificades econòmicament i planificades al llarg dels 4 anys 
de contracte, de quines són les accions s’han de fer en cada àrea infantil, per tal 
d’aconseguir que es compleixi la normativa. 
 
Pressupost: 1.900,82 € sense IVA, 2.300 € IVA inclòs (21%) 
 
 
L3-B- CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 
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L3-B1 - Qualitat i idoneïtat de la proposta organitzativa del Servei fins a un màxim de 20 
punts, la qual cosa representa 20% del total de puntuació a obtenir. 

 
Els continguts mínims d’aquesta proposta es descriuen seguidament:  
 
PROPOSTA TÈCNICA LOT 3 

 
PROPOSTA TÈCNICA D’ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DELS SERVEIS, MITJANS 
MATERIALS I PERSONALS QUE OFEREIXEN I MILLORES AMBIENTALS I DE 
QUALITAT  
 
 
Aquesta proposta inclourà, per a una valoració màxima de 20 punts per al lot 3, com a 
mínim, el següent: 
 

2 Proposta tècnica de prestació del servei 

 S'haurà de presentar una memòria. Aquesta memòria tècnica: haurà de detallar 
l'organització proposada per al servei de  manteniment les àrees de jocs i elements 
biosaludables, en relació amb el que s'esmenta en els apartats 5.2, 5.3 i 5.4 del Plec 
de prescripcions tècniques; i haurà de proposar les diferents rutes de treball 
especificant el calendari proposat per a cada una de les àrees de joc i elements 
biosaludbles, horaris, freqüències, mètode de treball, campanya de pintura, equip de 
treball i mitjans per a la seva execució.  Cal incloure els els mètodes de control 
emprats.  
 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades dels mitjans que 
s’ofereixen obtenint: 
 

 15 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 4 i 14 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 4 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 

3 Descripció del sistema informàtic  

S’inclouran els models de comunicats d’incidències, resums, i memòria anual de 
serveis proposats per l’empresa. Aquests s’hauran d’integrar al programa corporatiu i 
hauran de ser operatius i clars, com tota la documentació d’aquesta contracta. 



 

 

 

 
 

39 

 

 

S'haurà de presentar una memòria amb la descripció del sistema informàtic capaç de 
gestionar l’Inventari, la recollida de dades tècniques i les peticions de treball. Veure 
Annex IX del Plec de Prescripcions . 
Es valorarà aquest apartat, en funció de com les ofertes detallin aquests requisits amb 
funcionalitats específiques concretes. Aquestes funcionalitats han de ser descrites, 
sustentades sobre un programari específic de gestió de dades, inventari, seguiment 
d’incidències contrastat i metodologia d’informació als ciutadans amb plataformes 
específiques per fer arribar peticions i possibilitat d’enllaç amb pàgina web municipal 
 
Es realitzarà un quadre comparatiu de totes les ofertes presentades relacionada amb 
l’organització dels serveis  obtenint: 
 

 5 punts el licitador que proposi la millor i més coherent de les ofertes. 

 Entre 2 i 4 punts aquelles ofertes que s'adeqüen al sol·licitat, però 
presenten aspectes menys satisfactoris. 

 Entre 0 i 1 punt aquelles ofertes que presenten aspectes inferiors als 
descrits. 

 
FORMAT DE PRESENTACIÓ: 
 

 Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un 
format estàndard no protegit (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, 
Lliure Office o similar), i que accepti cerques, seleccions i copiat del text 

 Lletra: Arial 11 punts 

 Paràgraf: espai interlineat simple 

 Extensió màxima de cada proposta: 15 pàgines, incloent fotos, esquemes, 
plànols, etc. Haurà de contenir un índex general. 

 Al peu de pàgina, es posarà el número de pagina. 
 
 
CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147 de LCSP) 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, 
acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els criteris de 
desempat. 

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
següents: 

- Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.  

Aquest criteri s’aplicarà ALS TRES LOTS. 
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CLÀUSULA 12. Ofertes anormalment baixes 
 
Per a tots els lots, a fi d'evitar baixes alienes a la realitat de mercat que no condueixin a 
la realització d'un servei d'alta qualitat, objectiu prioritari d'aquesta licitació, es 
consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en 
els supòsits recollits a l’article 85, de la secció 4a, del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions públiques. 
 
 
CLÀUSULA 13. Contractista. Requisits de capacitat i aptitud 
 
13.1.- Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques 
o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 
capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o 
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L’activitat de les 
esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons 
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una 
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així 
mateix, les empreses licitadores hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han 
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte. 
 
13.2.- Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi 
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han 
d’acreditar la classificació o la solvència exigida, sí s’escau, en aquest plec i/o  
conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
 
13.3.- No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present 
licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués provocar 
restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la 
resta de les empreses licitadores. 
 
Acreditació dels requisits de capacitat:  
 
A ) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari/a: 
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A.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document 
nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d’identificació 
fiscal (NIF) i llicència d’activitat professional si s’escau. 
 
A.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en el seu 
cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no 
sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de 
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent. 
 
A.3. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea, 
certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris/es 
autoritzats/des per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels 
certificats comunitaris de classificació. 
 
A.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, informe expedit 
per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili 
de l’empresa. 
 
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri 
d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a 
regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe de reciprocitat lliurat per 
l’esmentada missió  diplomàtica. 
 
B) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant 
representant o es tracta d’una persona jurídica: 
 
B.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent, en cas de resultar l’oferta amb millor relació qualitat-preu, excepte quan 
l’empresa licitadora consti en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE). 
 
B.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
C) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 
C.1. Cadascun de les empreses licitadores que la componen haurà d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si 
escau, del que es disposa anteriorment. 
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C.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o 
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions 
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i 
circumstàncies de les empreses licitadores que la subscriuen, la participació de 
cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas 
de resultar adjudicataris/es. 
 
C.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. 
Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució 
en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat. 
 
C.4. L'agrupació temporal pot estar integrada per empresaris espanyols, estrangers no 
comunitaris i/o estrangers comunitaris. 
 
C.5. Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions 
per a concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, prèvia declaració al 
respecte, només es considerarà per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes 
desproporcionades o temeràries, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLC. 
 
Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits 
previstos a l’article 42 del codi de comerç. 
 
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació 
incondicionada de les clàusules d’aquest Plec i la declaració responsable de que 
reuneix totes i cada una de les condicions exigides per a contractar amb 
l’Administració. 
 
 
D) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori 
espanyol: declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de 
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa licitadora. 
 
No obstant, l’exposat anteriorment, la Mesa Contractació podrà requerir a les 
empreses licitadores qualsevol aclariment o documentació complementària respecte a 
la inexistència de prohibicions per contractar i/o la millor acreditació de la solvència 
econòmica, tècnica i/o financera, si s’escau.  
 
En tot allò que no es contempli en aquesta clàusula per a les empreses comunitàries, 
no comunitàries i unions d’empresaris, s’estarà a l’establert als arts. 67, 68 i 69 LCSP.  
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CLÀUSULA 14. Prohibició per contractar del contractista 
 
Els licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar 
establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de 
sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan 
s’acordi l’adjudicació definitiva del contracte. 

La prova per acreditar tal circumstancia  s’haurà d’aportar, en el moment de ser 
requerits com a empresa millor classificada, de conformitat amb l’article 85 de la 
LCSP, en una de les formes següents: 

 
- Mitjançant testimoni judicial 
- Mitjançant certificació administrativa 
 
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant: 
 
- Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa. 
- Declaració responsable atorgada davant notari. 
- Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat. 
 
En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà 
de formular l’empresari, el seu representant o apoderat deixant constància de que 
compleixen amb l’ esmentat requisit. 
 
 
CLÀUSULA 15. Solvència econòmica i financera i Solvència tècnica i 
professional del contractista. 

 
 
No és exigible legalment (articles 77 de la LCSP i 46 del RGLCAP). No obstant, els 
licitadors que es trobin classificats com a contractistes de serveis en el grups, 
subgrups i categories que s’indiquen a continuació acreditaran la solvència exigida: 
 

Lot Grup Subgrup Categoria (*) 

1 0 6 4  

2 0 6 3 

3 0 6 1 

 
 (*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del RGCAP.   

 
15.1.- En relació a la solvència econòmica i financera, de conformitat amb l’article 
87 de la LCSP, es proposa la presentació  de la següent manera:  
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Lot 1: 
 

 Declaració sobre el volum anual de negoci, en l’àmbit al qual es refereix el 
contracta, referit al millor dels tres últims exercicis, que haurà de ser igual o 
superior a una vegada i mitja el  valor anual mitjà del contracte, per aquest lot 
(1.353.994,37€ )  
 

Lot 2: 
 

 Declaració sobre el volum anual de negoci, en l’àmbit al qual es refereix el 
contracta, referit al millor dels tres últims exercici, que haurà de ser igual o 
superior a una vegada i mitja el  valor anual mitjà del contracte, per aquest lot 
(381.299,87€ )  

 
Lot 3: 
 

 Declaració sobre el volum anual de negoci, en l’àmbit al qual es refereix el 
contracta, referit al millor dels tres últims exercici, que haurà de ser igual o 
superior a una vegada i mitja el  valor anual mitjà del contracte, per aquest lot 
(641.600,81€) 

 
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic acreditarà front a tots els òrgans de contractació del sector públic, a 
tenor del que en el mateix es reflecteixi i excepte prova en contra, les condicions de 
solvència econòmica i financera del empresari, segons l’establert a l’art. 87.2 de LCSP. 
 
15.2.- En relació a la solvència tècnica i professional, de conformitat amb l’article 89 
i 90 de la LCSP, es proposa la presentació  dels següents mitjans d’acreditació per 
als tres lots: 
 

 Relació dels principals serveis o treballs realitzats de la mateixa o similar 

naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte durant el darrers 

tres últims anys que inclogui import, dates i destinatari públic o privat, d’igual o 

similar naturalesa que els que constitueixin l’ objecte del contracte, atenent als 

tres primers dígits del codi CPV. Quan li ho requereixin els serveis que 

depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s’han 

d’acreditar 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 dels 

documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, 
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aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 

l’autoritat competent. 

 

L’import anual acumulat en l’any de major execució serà igual o superior al 

70% de l’anualitat mitjana del contracte que correspon per a cada lot a: 

 

o Lot 1: 631.864,04€ 

o Lot 2: 177.939,94€ 

o Lot 3:   44.990,79€ 

 

 En quant als mitjans personals i materials, per a cada lot s’haurà d’acreditar: 

 
 

  
Adscripció de mitjans personals i materials 

 

LOT 1 

 Cap tècnic/a del servei: Professional amb titulació enginyer/a 
agrònom o tècnic/a agrícola o equivalents 

 Tècnic/ especialitzat en fitopatologia de rosers o equivalent 
 

Mitjans d’acreditació: Currículum vitae i titulació acadèmica del/ de 
lal tècnic/a del servei que durà a terme la prestació, com annex a 
la documentació tècnica de valoració subjectiva i que no 
computarà per al càlcul de nombre total del fulls de l’oferta dels 
licitadors. La proposta del/ de la tècnic/a serà vinculant i 
l’adjudicatari es compromet a assignar al servei el perfil proposat a 
l’oferta. 

LOT 2 
 Compromís de tenir unes instal·lacions destinades al servei 

dintre del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, segons 
l’establert al punt 6.2 Plec de Prescripcions Tècniques 

LOT 3 

 Cap tècnic/ del servei: cicles formatius de grau mig o grau 
superior o equivalent 
 

Mitjans d’acreditació: Currículum vitae i titulació acadèmica del/ de 
lal tècnic/a del servei que durà a terme la prestació, com annex a 
la documentació tècnica de valoració subjectiva i que no 
computarà per al càlcul de nombre total del fulls de l’oferta dels 
licitadors. La proposta del/ de la tècnic/a serà vinculant i 
l’adjudicatari es compromet a assignar al servei el perfil proposat a 
l’oferta. 

 



 

 

 

 
 

46 

 

 

 
 
Les empreses licitadores podran aportar alternativament el certificat d’inscripció en el 
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o de 
l’Administració de l’Estat (ROLECE), juntament amb la declaració responsable de la 
vigència de les dades que inclou i de la seva classificació per aquest tipus de 
contracte. 
 
La presentació d’aquest document, l’eximeix de la presentació de la documentació, a 
la qual es refereix l’article 96 i 97 de la LCSP, sense perjudici de les facultats de la 
Mesa de Contractació establertes al plec de requerir a l’empresa licitadora qualsevol 
aclariment o documentació complementària respecte a la inexistència de prohibicions 
per contractar i/o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera. 
 
Les empreses licitadores o candidates, segons l'article 140.1.c) i 75 de la LCSP, poden 
basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa 
jurídica dels vincles que tinguin amb elles, sempre que  demostri que durant tota la 
duració de l'execució disposarà efectivament d'aquella solvència i medis, i l'entitat a 
que es recorri no estigui incursa en prohibició de contractar. En les mateixes 
condicions, els empresaris que concorrin agrupats en UTES, podran recórrer a les 
capacitats d'entitats alienes a la UTE. Amb aquesta finalitat el licitador haurà de 
demostrar al poder adjudicador que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació del compromís per escrit de les esmentades entitats. 
 
Al marge d'acreditar la seva solvència tècnica pels mitjans abans indicats, els licitadors 
hauran d'assumir el compromís mitjançant declaració responsable, d'adscriure a 
l'execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per dur-la a terme 
adequadament, mitjans que hauran de detallar en la seva oferta, i l'efectiva adscripció 
es considera obligació essencial als efectes que preveu l’article 211 LSCP. 
 
 
CLÀUSULA 16. Proposicions 
 
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible. 
 
Tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa tota negociació 
dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la 
Mesa de Contractació. 
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La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes 
que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes 
amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 17. Mode de presentació de les proposicions 
 
Les proposicions tècniques s’hauran de presentar en un arxiu electrònic a través de la 
plataforma VORTAL, que hauran de ser encriptats i signats electrònicament de 
conformitat amb aquests plecs. 
 
Les proposicions econòmiques s’hauran de presentar electrònicament a través de la 
plataforma VORTAL, que s’hauran d’ajustar als formularis publicats a l’efecte en 
aquella plataforma i d’acord amb els Annexos  XI, XII i XIII que s’inclouen en aquest 
plec. 
 
DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS PER A CADA UN DELS LOTS, 
AIXÍ COM LA FORMA I  CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS: 
 

 La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 1 
(la documentació administrativa exigida per a prendre-hi part, independentment 
de Lot al que presentin la proposta econòmica) :  

 
1.- El document Europeu únic de Contractació (DEUC) degudament emplenat:  
 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio
_electronica/DEUC-cat.pdf 
 
La presentació del formulari normalitzat del Document Europeu únic de 
contractació (DEUC) al qual tindran accés en castellà i català en els següents links 
eximeix del lliurament material de la documentació requerida en els apartats 1 i 2 : 
 
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES 

 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electroni
ca/DEUC-cat.pdf 

 
 
2.- Els Annexos  (I al X) del present plec segons correspongui al licitador que presenti 
l’oferta. 
  
3.- Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les 
empreses estrangeres, hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
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renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al 
licitant.  
 

 La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 2 : 
 
Relatiu a la: “Documentació corresponent als criteris de valoració que depenen 
d’un judici de valor per a prendre part en el procediment obert”   
 
En particular s’ha d’incloure: 
 
- PROPOSTA TÈCNICA (segons les especificacions realitzades en aquest plec i  
al PPT). Totes les propostes que hagin de tenir-se en compte hauran d’estar 
suficientment documentades i acreditades, no sent suficient la declaració o 
manifestació d’elles, i hauran de estar signades amb signatura electrònica. 
 
Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un format 
estàndard no protegit (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, Lliure Office o 
similar), i que accepti cerques, seleccions i copiat del text. 
 

El licitador haurà d’incloure tota la informació i detall necessaris per tal de realitzar una 

correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables. No es donarà per 

suposada cap informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta. 

 

 

 La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 3 (proposició 
econòmica i altres criteris objectius per cada LOT):  
 

L’oferta econòmica es presentarà conforme al model que figura en aquest Plec, 
ANNEX  XI en relació al LOT 1, ANNEX XII en relació al LOT 2 i ANNEX XIII en relació 
al LOT 3.  
 
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la 
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou 
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el 
secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició. Tampoc podrà subscriure 
cap proposta en agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en 
més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest principi determinarà de forma 
automàtica la desestimació de totes les presentades per ell. 
 
Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a 
concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, només es considerarà, per 
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aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta més 
baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLCSP.  
 
Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits 
previstos a l’article 42 del codi de comerç. 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. 
 
 
CLÀUSULA 18. Termini de presentació de les proposicions 
 
De conformitat amb l’article 156.2  i 156.3.c) de la LCSP al ser un  procediment  obert 
subjecte a regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions  serà de 
30 dies al establir-se la presentació d’ofertes per mitjans electrònics.  
 
Atès que el present contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, de 
conformitat al que disposen els art.  21, 135 i 317 de la LCSP, l’anunci de licitació es 
publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  i en la plataforma electrònica VORTAL. 
 
Les empreses disposaran d’un termini de 30 dies naturals per a la presentació de les 
proposicions, el termini comptarà des de la data de la seva remissió a l'Oficina de 
Publicacions Oficials de la Unió Europea, puguin presentar ofertes les persones 
interessades.  
 
L’adjudicatari estarà obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació, si 
s’escau. 
 
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia. Les 
ofertes hauran d’estar pujades a la plataforma amb aquest límit horari. 
 
Cal tenir en compte que el servei d’assistència al proveïdor de la Plataforma Vortal, té 
un horari de dilluns a divendres de 9:00 a 19:00 hores.  
 
 
CLÀUSULA 19. Lloc de presentació de les proposicions 
 
Les proposicions (sobre 1, 2 i 3) s’haurà de presentar electrònicament. Les 
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest plec, seran excloses. 
 
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal: 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal 
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
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L’accés a la plataforma és gratuït. 
 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura 
i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de 
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador), 
etc. 
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del 
fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp. 
 
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es 
pot fer polsant sobre l’enllaç: 
 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidator
Common/Index 
 
o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la 
plataforma. 
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració 
dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del 
correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de dilluns a divendres de 09:00 a 
19:00 h. 
 
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de 
registrar-se a la mateixa adreça:  
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=
ca&SkinName=Vortal 
 
Polsant el botó “Login”, de tal manera que: 
 
‒Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari. 
‒Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma. 
‒Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL, 
gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment. 
 
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el 
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 
902 02 02 90 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a 
divendres, de 09:00 a 19:00 h. 
Una vegada efectuat el registre (gratuït) a la plataforma de licitació electrònica 
VORTAL, s’han de seguir els passos següents: 
 
1.Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma del Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat en el següent enllaç: 

http://java.com/es/download/installed.jsp
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorCommon/Index
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=ca&SkinName=Vortal
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=ca&SkinName=Vortal
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https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal 
 
2.Accedir a l'apartat “Buscar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i 
altres expedients del Ajuntament. Seleccionar i copiar el número de l’expedient. 
 
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de 
registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea 
de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca. 
 
4. Per accedir a tota la informació del procediment, polsar a “Detall”. 
 
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves 
ofertes”, en el botó “crear oferta”: 
 
‒A la pestanya “Informació general”, introduir una referència de la seva oferta. 
‒A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun 
dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta, 
tenint en compte els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”. 
 
5. A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el 
present plec, dins els sobre corresponents. - Una vegada contestat el formulari de 
resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”. 
 
6. Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. 
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat 
reconegut per a la firma de documents. 
Els licitadors hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament 
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat 
del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui 
necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica, a 
excepció d’aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, 
quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals. 
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i 
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI 
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència). 
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són: 
‒ACCV. 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
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‒DNI electrònic. 
‒IZEMPE. 
‒ANCERT. 
‒Camerfirma. 
‒CATCert. 
‒FNMT – CERES. 
‒FIRMA PROFESSIONAL. 
 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura 
i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a 
l’ordinador i que es poden signar documents. 
 
Per verificar que es pot firmar electrònicament a la plataforma, una vegada s’ha indicat 
estar interessat i s’ha començat a crear la proposició, es pot fer la comprovació 
següent: 
 
1.Anar a “Documents de l’oferta”. 
2.A “Altres annexes” clicar a “Afegir documents”. 
3.Seleccionar i afegir un arxiu/document. 
4.Si el documents es firma correctament la informació de la firma es visualitzarà a la 
columna corresponent. 
5.Eliminar el document si no és necessari per completar l’oferta. 
 
A continuació, haurà de clicar a “Xifrar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la 
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al 
seu contingut fins que es constitueixi degudament la mesa de contractació. 
Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions 
per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó 
“Presentar”. 
 
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als 
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és 
programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un 
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància. 
 
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la 
presentació fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma. 
 
S’entendrà complert el termini si s’inicia i es finalitza la transmissió dins del mateix amb 
èxit. 
 
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es 
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de 
l’oferta. 
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La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador 
del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. 
 
 
CLÀUSULA 20. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial 
 
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part dels mateixos) o dades dels 
inclosos en les ofertes tenen la consideració de confidencials, sense que resultin 
admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o 
dades de l'oferta, i en cap cas. Puguin declarar com a ta l’oferta econòmica ni els 
documents que siguin accessibles públicament. La condició de confidencial haurà de 
reflectir-se clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament 
identificable) en el propi document que tingui tal condició, assenyalant a més els 
motius que justifiquen tal consideració. No es consideraran confidencials documents 
que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors. 
 
L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 
designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 21. Esmena de documents i requeriment de documentació. 

 
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè 
els corregeixin o esmenin en el termini màxim de  tres (3) dies naturals. Així mateix, la 
Mesa de contractació podrà recaptar dels/de les empresaris/es aclariments sobre els 
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres 
complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies 
naturals. 
 
En el cas que no es presenti la documentació requerida o no es complimenti 
adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el 
termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i quedarà exclosa de la licitació procedint-se a 
requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes. 
 
S’entendrà que el requeriment no ha estat complimentat adequadament en els 
següents supòsits: 
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a) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència 
econòmica i financera exigida als plecs. 

b) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència 
tècnica o professional exigida als plecs. 

c) Que compleixi el requeriment de forma extemporània. En aquest últim cas, la 
Mesa de Contractació valorarà les circumstàncies que han provocat aquest 
incompliment per decidir si procedeix l’exigència de la penalitat. 

d) No es constitueixi la garantia en termini, no sent possible la seva constitució en 
període d’esmena. No obstant això, en cas que l’empresa licitadora presenti 
una garantia per import insuficient o incorrecte, se li concedirà la possibilitat 
d’esmena. 

 
Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 per 
cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, si 
concorre dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 
declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 22. Mesa de contractació 
 
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la qualificació de la 
documentació administrativa i realitzar l’avaluació i classificació de les ofertes. 
 
La Mesa de contractació estarà presidida per l’Alcalde o regidor en qui delegui, i 
formaran part com a vocals: el Secretari/a municipal, l’Interventor/a de Fons de la 
Corporació o funcionaris que els substitueixin, un lletrat/tècnic jurista de la corporació o 
funcionari que els substitueixi i un funcionari/a al servei de la Corporació que actuarà 
com a secretari/a de la Mesa, de conformitat amb allò establert en la Disposició 
addicional segona apartat set de LCSP i es publicarà en el perfil del contractant. 
 
La composició concreta  de la Mesa serà: 
 
President: Oriol Bossa i Pradas, president de l'Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals; que podrà ser substituït pel senyor  Aitor Rivera García, regidor delegat de 
Dret a l'Habitatge, d’innovació i tecnologies.  
 
Vocals: 
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 Sra. Mercè González Oliver, lletrada de la Corporació; qui podrà ser substituïda 
per la Sra. Pilar López Rodríguez, tècnica Jurídica. 

 Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari de la Corporació; qui podrà ser substituït 
pel Sr. Joan Pere López Pulido, lletrat i director de l’Assessoria Jurídica.  

 Sra. Laura Almonacid Lamelas, interventora municipal de Fons; qui podrà ser 
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport 
a la Intervenció. 

 
Secretària: Sra. Teresa Prats Boldú, tècnica jurídica, qui podrà ser substituïda per la 
Sra. Maria Montoya Pérez, tècnica jurídica 
 
CLÀUSULA 23. Obertura de les proposicions admeses 
 
L'obertura dels sobres que contingui la proposició es farà per l'ordre que procedeixi de 
conformitat amb l'establert a l'art. 145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per 
valorar els criteris d'adjudicació establerts en aquest plecs. 
 
Les obertures dels sobres es faran a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública VORTAL.  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura dels sobres no 
es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans 
electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu 
que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la 
informació que hi estigui inclosa.  
 
La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida 
o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.  
La mesa concedirà un termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de l'obertura de la 
documentació administrativa (sobre 1) per a la resolució d'errors o omissions. La 
comunicació als interessats es farà mitjançant l’eina de notificacions electròniques de 
la plataforma electrònica de contractació VORTAL. 
 
Dins del termini no superior a set (7) dies a comptar des de l'obertura de la 
documentació administrativa (sobre 1), la mesa de contractació, donarà coneixement 
en el perfil de contractant sobre l'admissió o exclusió de les empreses licitadores. Tot 
seguit, es farà l'obertura de la documentació relativa als criteris la quantificació dels 
quals depèn d’un judici de valor (sobre 2); 
 
La Mesa de contractació sol·licitarà als serveis tècnics  de l’òrgan de contractació que 
procedeixin a la valoració dels criteris que depenen d’aquest judici de valor.  
 
L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3) 
es farà posteriorment, prèvia comunicació a través del perfil de contractant de 
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l’Ajuntament de la ponderació assignada als criteris la quantificació dels quals 
depengui d'un judici de valor. 
 
Un cop sumats els punts dels criteris avaluables dependents d’un judici de valor 
als punts dels criteris avaluables de forma objectiva, la Mesa de contractació 
proposarà a l’òrgan de contractació una classificació, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades. 
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagin ofertes 
declarades admeses, llevat que presumeixi de forma fonamentada que la proposició o 
proposicions no poden ser complertes per fonamentar-se en valors anormals o 
desproporcionats. 
 
Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents  requeriran, segons l’establert a l’art. 150.2 de la LCSP, a l’empresa 
licitadora que sigui proposada com a adjudicatària  per a què, dins del termini de deu 
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la documentació contemplada a la clàusula 25. 
 
Un cop aportada la documentació la Mesa de contractació es reunirà, si s’escau, per a 
procedir a la comprovació i qualificació de la mateixa. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió. 
 
De conformitat amb l’article 157 de la LCSP, les empreses podran segui en tot moment 
l’estat de la tramitació de l’expedient a través de l’enllaç: 
 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal 
 
 
CLÀUSULA 24. Decisió de no adjudicar o desistiment del procediment 
d’adjudicació 
 
En aquest cas, es procedirà de conformitat amb l’article 152 LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 25. Documentació a presentar per l’empresa que hagi presentat 
l’oferta amb major puntuació 
 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini que es 
fixi en el requeriment de documentació, a comptar des de la data de l’enviament del 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
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requeriment electrònic que preveu l’article 150.2 de la LCSP haurà d’aportar la següent 
documentació: 

1. Constitució de la garantia definitiva per un import del 5% del import d’adjudicació, 
IVA exclòs, de conformitat amb l’annex VIII que s’incorpora al present plec. 

2. La documentació acreditativa de les empreses subcontractades, si s’escau de 
que gaudeixen de la solvència tècnica necessària per a executar la part del 
contracte que li correspon, de conformitat amb la clàusula 34 dels plecs (Annex 
IX). 

3. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que 
s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 

4. La documentació justificativa de la subscripció de la pòlissa d’assegurança 
d’acord amb el punt 6.10 del PPT. 

5. Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part 
de l’Ajuntament: 

-Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 

-Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 

-Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

El licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació 
relativa als requisits previs per a contractar amb l’administració si aquesta 
documentació consta en Registre Oficial de licitadors i Empreses del sector públic o al 
Registre Oficial  de la corresponent Comunitat Autònoma o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït.  

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta,  i es procedirà en els termes previstos a la clàusula 21 
i en tot allò que no s’hagi previst per l’art. 150.2 de la LCSP. 
 
Transcorregut aquest termini si l’empresa proposada com a adjudicatària no compleix 
el requeriment es procedirà a requerir pel mateix termini   a la següent proposició amb 
millor relació qualitat preu, d’acord amb l’ordre de classificació de les proposicions 
presentades i acceptades. 
 
 
CLÀUSULA 26. Adjudicació i formalització del contracte. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en 
el termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les 
proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir 
tramitació per valorar l’anormalitat de les ofertes. 
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D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi 
produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.  
 
En el supòsit  que l’adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb establert en l’article 153.1 de la LCSP. 
No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, 
les despeses de la qual aniran al seu càrrec. 
 
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord 
amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del contracte s’efectuarà 
un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des de què es remeti a les 
empreses licitadores la notificació de l’adjudicació.  
 
En virtut del perfeccionament del contracte, l’adjudicatari resta expressament obligat a 
més del que s’ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les 
garanties definitives a satisfer l’import dels anuncis de totes les despeses que es 
liquidin amb motiu dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte, 
inclosos els honoraris del Notari autoritzant si s’escau. El document administratiu en el 
què es formalitzi el contracte haurà de constar les dades que figuren en l’article 35 de 
la LCSP  i 71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes 
de l’adjudicació. 
 
El contracte s’entendrà acceptat a risc i ventura del contractista. 
 
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a 
mínim, les mateixes dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació, i també es 
publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. Les dades contractuals comunicades al registre públic de 
contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre 
protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
Un cop formalitzat el contracte es podran retornar les pliques als licitadors que no 
siguin adjudicataris, si aquests ho sol·liciten. 
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CLÀUSULA 27. Revisió de preus 
 
No es preveu la revisió de preus durant la vigència del contracte ni de cap de les seves 
pròrrogues. 
 
 
CLÀUSULA 28. Terminis 
 
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la 
realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, 
s’haguessin establert en l’oferta del licitador. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 
193 i 194 de la LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 
prestacions definides en el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 
contractista en demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
 
CLÀUSULA 29. Garanties  
 
Queda dispensada la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 106.1 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà 
de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import adjudicat, 
l’IVA exclòs. 
 
Pel lot 2 s’estableix una excepció en l’exigència de la garantia definitiva d’acord amb la 
disposició addicional quarta punt 3 de la LCSP 
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 de la LCSP, o també mitjançant retenció de l’import de la garantia 
definitiva en el preu de la primera factura i les subsegüents, si l’import de la primera fos 
insuficient, de conformitat amb l’article 108 del LCSP. En aquest cas, l’empresa 
licitadora en el moment del requeriment haurà d’aportar declaració responsable, 
signada per representant legal de l’empresa sol·licitant aquest procediment. Declaració 
que s’incorporarà al contracte. L’empresa haurà de fer constar en la primer factura 
l’import a retenir en concepte de garantia definitiva, si l’import d’aquesta fos insuficient, 
l’import restant es retindrà de la segona factura, i així successivament fins a abonar 
l’import complert. 
 
En el cas d’unions temporals d’empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per 
una o varies de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 
requerida, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió 
temporal. 
 
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles al adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que 
correspongui, en el termini de 15 dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en 
causa de resolució del contracte. També podrà optar per la retenció de part 
corresponent en la presentació de la factura següent a l’execució de la sanció. 
 
Si com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu d’aquest variés, 
s’haurà de reajustar la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el 
nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es 
notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. 
 
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents: 
 
-De les penalitats imposades al contractista d’acord amb aquest plec de clàusules. 
-De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les 
despeses originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en el compliment de 
les seves obligacions i, dels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament amb motiu de 
l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució. 
-De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte 
d’acord amb el que preveu aquests plecs. 
 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el seu venciment i 
s’hagi complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució 
d’aquest sense culpa del contractista. 
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Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no 
sorgissin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o 
l’assegurança de caució.  
 
L’acord de devolució s’haurà d’acordar i notificar en el termini de dos mesos des de la 
finalització del termini de garantia. 
 
 
CLÀUSULA 30. Causes de resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte aquelles fixades en els articles 211-213 i 313 de 
la LCSP, y per: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o 
el contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini 
de durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles. 

e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al 
que estableix l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara 
del seu apartat 8. 

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte 
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les 
obligacions essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat 
com a tal en els plecs o en el document descriptiu corresponent, quan 
concorrin els dos requisits següents: 

i.Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 
estableix per a la llibertat de pactes. 
ii.Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els 
plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de 
tipus general. 

 
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 

no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 
205; o quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, 
les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu 
d’aquest, en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu 
inicial del contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit. 
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h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de 
contracte. 

i) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 
contractista als treballadors que estiguin participant en aquesta, o 
l’incompliment de les condicions que estableixen els convenis col·lectius en 
vigor per a aquests treballadors també durant l’execució del contracte. 

 
En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb 
diferents efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de 
tenir en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps. 
 
Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les generals, les 
següents: 
 
a) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini superior 
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en aquell perquè comenci, llevat que al 
plec se n’assenyali un d’inferior. 
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 
contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació, 
llevat que al plec se n’assenyali un d’inferior. 
c) Els contractes complementaris han de quedar resolts, en tot cas, quan es resolgui el 
contracte principal. 
 
 
CLÀUSULA 31. Infraccions i Penalitats 
 
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les 
obligacions socials, ambientals i laborals establertes en el dret de la Unió Europea, el 
dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral estatals. 
 
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri l'adjudicatari durant 
l'execució del contracte, podran ser sancionats per la Corporació, mitjançant la 
imposició de penalitats o declarant la resolució del contracte. 
  
31.1.- Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions 

i omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les 

exigències especificades en aquest plec, o en relació a la proposta presentada. 

  
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista durant 

la vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus. 
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 Es considera incompliment molt greus: 
 

- La demora en el començament de la prestació dels serveis superiors a un dia sobre 

la data prevista en els serveis ordinaris, o sobrepassar el temps de resposta establert 

en el plec de prescripcions tècniques per les actuacions d’urgència. 

- Paralitzacions o interrupcions de la prestació dels serveis per més de 24 hores, tret 

que concorri causa de força major. 

- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, en compliment de les 

condicions establertes. 

- La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a 

tercers. 

- Retard sistemàtic comprovat en els horaris, fraus en les formes de prestació, no 

utilització dels mitjans humans i mecànics oferts o mal estat de conservació o de 

decència d’aquests últims mitjans. 

- La cessió o subcontractació dels serveis objecte del contracte sense autorització 

expressa dels Serveis Tècnics Municipals. 

- La desobediència reiterada, més de dues vegades, respecte a la mateixa qüestió, de 

les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a l'ordre, la forma i el règim dels serveis, 

segons el contracte o la reposició del material inservible. 

- La cessació en la prestació del servei pel contractista o empresa adjudicatària, sense 

la concurrència de les circumstàncies legals que les fan legítimes. 

- L' incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social amb el personal 

adscrit als serveis. 

- Realitzar qualsevol tasca sense prendre les mesures oportunes que determinen les 

normatives sobre riscos laborals per evitar accidents de treball. 

- L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil. 

- No mantenir la màxima reserva sobre les dades de les quals pugui disposar amb 

motiu de l’execució del contracte. 

- La reiteració de dues faltes greus. 

 

 Es considera incompliments greus: 
 

- Les denúncies o protestes reiterades dels ciutadans, tant per tractes incorrectes, com 
per anomalies reiterades en els serveis esmentats. 
- La inobservança de les prescripcions sanitàries o l'incompliment de les ordres de 
l'Ajuntament per evitar situacions insalubres perilloses o molestes al públic. 
- L’ incompliment d'acords o decisions municipals sobre variacions de detalls del servei 
que no impliquin despeses per al contractista. 
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- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei d'acord amb les condicions 
fixades en el present plec i en el plec de clàusules tècniques. 
- No mantenir vigents durant tota la durada del contracte les corresponents pòlisses 
d’assegurances. 
- No facilitar la documentació i informació relativa al servei que els tècnics municipals li 
requereixin en un termini de 2 dies hàbils. 
- La reiteració en la comissió d’incompliments lleus 

 

 Es considera incompliments lleus: 
 

Es consideren incompliments lleus tota la resta d'incompliments no previstos 
anteriorment i que conculquin d'alguna manera les condicions establertes als plecs, en 
perjudici lleu dels serveis, o produeixin indecència en la prestació del personal per 
l'aspecte del seu vestuari, dels vehicles i dels instruments de treball, o les 
desatencions als usuaris. 
 

31.2.- PENALITATS: 

 
En virtut de l’article 192 de la LCSP les penalitzacions hauran de ser proporcionals a la 
gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no podran ser superiors 
al 10% del preu del contracte IVA exclòs ni el total de les mateixes superar el 50% del 
preu del contracte. 
 
Les penalitzacions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista segons el tipus 
d’infracció seran les següents: 
 

 Per als incompliments qualificats de molt greus: 
- Si consisteixen a deixar de prestar un servei obligatori o produïssin un dany 
avaluable econòmicament, multa pel valor del quàdruple del servei deixat de 
prestar o del dany produït. 
- Si no són avaluables econòmicament: multes entre 1.501€ i 3.000€ i es pot 
donar la resolució del contracte en els casos previstos en la legislació aplicable. 
- Per la realització de tres incompliments molt greus: resolució del contracte, 
confiscació de la garantia i indemnització per danys i perjudicis. 
 

 Per als incompliments qualificats de greus: 
- Si consisteixen a deixar de prestar un servei obligatori o produïssin un dany 
avaluable econòmicament, multa pel valor del triple del servei deixat de prestar 
o del dany produït.  
- Si no són avaluables econòmicament, multes entre 301€ i 1.500€ 
- Si no es mantenen vigents durant tota la durada del contracte les pòlisses de 
les assegurances, s’aplicarà una penalització de l’ 1% de l’import inicial de 
l’assegurança per dia que aquesta no estigui vigent. 
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 Per a les incompliments qualificades de lleus, amb advertència i amonestació 
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 300 € les consecutives. 

 
En el cas de que l’Ajuntament tingui indicis de que l’empresa adjudicatària incorri en 
qualsevol fet constitutiu d’una falta, contactarà amb l’empresa i li requerirà que 
rectifiqui i esmeni (si escau) la seva actuació en el mínim termini possible. L’empresa 
podrà argumentar el que consideri oportú i l’Ajuntament tindrà la potestat d’iniciar el 
degut expedient sancionador segons el procediment legalment establert. 
 

Penalitzacions en cas de demora en l’execució 
 
L’empresa adjudicatària està obligada a complir el contracte dins el termini fixat per a 
la seva realització.  
 
Si l’adjudicatària, per causes imputables a la mateixa, hagués incorregut en demora  
en l’execució del contracte, l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitzacions que s’estableixen en aquest plec, i en el que no 
estigui previst per l’art. 193 de LCSP. 
 
L’import de les penalitats imposades a l’adjudicatari serà descomptat de les factures 
corresponents. 
 
L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis que pugui 
tenir la Corporació per l’incompliment del contracte. 
 
 
CLÀUSULA 32. Modificació del contracte 
 
El contracte es podrà modificar d’acord amb el que preveu l’art. 204 de la LCSP, 
procedirà la modificació del present contracte en els supòsits següents:  
 

Lot 1:  

 Per la incorporació d’espais de nova creació no previstos en l’annex I i II del 

Plec de Prescripcions tècniques o per la seva supressió. 

 Per l’increment del nombre d’arbres a podar respecte al que es preveu en el 

Plec de Prescripcions tècniques, derivat de la creació de nous espais verds 

o de la urbanització de nous vials amb arbrat. 

 Per la variació de les zones a mantenir, de número d’arbres i/o del número 

d’elements (increment dels elements de la xarxa de reg per exemple) tant 

en més o menys, i motivat per la posada en marxa de noves urbanitzacions 

o obres d’arranjament de zones i/o carrers actuals que comportin canvis en 
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les zones enjardinades, en l’arbrat existent i/o en qualsevol altre element 

objecte del contracte (elements de reg, jocs infantils,...).  

 Per la variació en la tipologia de zones a mantenir motivades pel canvi 

d’espècies utilitzades en les zones enjardinades, pel tipus d’arbre plantat, 

pel sistema de reg utilitzat, pels paviments existents a les zones a tractar, 

..., sempre que sigui per ajustar-se a la normativa vigent, per raons de 

seguretat, mediambiental i/o estètiques.  

 Per les modificacions o variacions que, en les zones verdes i/o en l’arbrat 

viari, pugui provocar l’execució de les obres del soterrament ferroviari per 

part d’ADIF en les zones d’influència de l’obra. Aquestes obres començaran 

previsiblement durant els segon trimestre de 2021 i tenen un període 

d’execució estimat és de 44 mesos.  

 Per la necessitat sobrevinguda d’execució d’actuacions de control de 

plagues fora dels tractaments habituals i amb caràcter excepcional. 

 Per la necessitat d’execució d’actuacions excepcionals i urgents a causa de 

factors meteorològics no habituals o bé derivades de situacions de risc 

(incendis, vandalisme generalitzat). 

 

En tots els casos, un cop efectuades les remodelacions, les millores o les 
incorporacions, el cost del manteniment de l’espai s’actualitzarà en funció de la 
nova categoria assignada i els preus unitaris ofertats. A partir de les variables -
nombre d’arbres, superfície i freqüència- juntament amb els preus unitaris de 
cadascuna de les diferent tipologies ofertades per l’adjudicatari, s’establirà una 
variació en el cost del manteniment  expressat en euros. 
 
El percentatge del contracte al que pugui afectar serà d’un 12,5% del preu inicial 
com a màxim.  
 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 
el contracte. 
 

 
Lot 2:  

 Per la incorporació d’espais de nova creació no previstos en l’annex III del 

Plec de Prescripcions tècniques o per la seva supressió. 

 Per la variació de les zones a mantenir, de número d’arbres i/o del número 

d’elements (increment dels elements de la xarxa de reg per exemple) tant 

en més o menys, i motivat per la posada en marxa de noves urbanitzacions 

o obres d’arranjament de zones i/o carrers actuals que comportin canvis en 
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les zones enjardinades, en l’arbrat existent i/o en qualsevol altre element 

objecte del contracte (elements de reg, Jocs infantils,...).  

 Per la variació en la tipologia de zones a mantenir motivades pel canvi 

d’espècies utilitzades en les zones enjardinades, pel tipus d’arbre plantat, 

pel sistema de reg utilitzat, pels paviments existents a les zones a tractar, 

..., sempre que sigui per ajustar-se a la normativa vigent, per raons de 

seguretat, mediambiental i/o estètiques. 

 Per les modificacions o variacions que, en les zones verdes i/o en l’arbrat 

viari, pugui provocar l’execució de les obres del soterrament ferroviari per 

part d’ADIF en les zones d’influència de l’obra. Aquestes obres començaran 

previsiblement durant els segon trimestre de 2021 i tenen un període 

d’execució estimat és de 44 mesos.  

 Per una necessitat sobrevinguda d’execució d’actuacions de control de 

plagues fora dels tractaments habituals i amb caràcter excepcional. 

 Per la necessitat d’execució d’actuacions excepcionals i urgents a causa de 

factors meteorològics no habituals o bé derivades de situacions de risc 

(incendis, vandalisme generalitzat). 

 

En tots els casos, un cop efectuades les remodelacions , les millores o les 
incorporacions, el cost del manteniment de l’espai s’actualitzarà en funció de la 
nova categoria assignada i els preus unitaris ofertats. A partir de les variables -
nombre d’arbres, superfície i freqüència- juntament amb els preus unitaris de 
cadascuna de les diferent tipologies ofertades per l’adjudicatari, s’establirà una 
variació en el cost del manteniment  expressat en euros. 
 
El percentatge del contracte al que pugui afectar serà d’un 12,5% del preu inicial 
com a màxim. 
 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en 
el contracte. 
 
 
Lot 3:  

 Per la incorporació d’espais de nova creació no previstos en l’annex IV i X 

del Plec de Prescripcions tècniques o per la seva supressió. 

 Per la variació del número zones a mantenir, tant en més o menys, degut a 

la recepció de noves urbanitzacions o obres d’arranjament de places o 

espais de jocs o esbarjo actuals.  
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 Per l’execució de modificacions en els elements o en les zones de 

seguretat, com a conseqüència d’ un canvi normatiu vers la seguretat de les 

persones usuàries de les àrees infantils i dels espais biosaludables. 

 Per la necessitat d’execució d’actuacions excepcionals i urgents a causa de 

factors meteorològics no habituals o bé derivades de situacions de risc 

(incendis, vandalisme generalitzat. 

 

En tots els casos, un cop efectuades les remodelacions , les millores o les 
incorporacions, el cost del manteniment de l’espai s’actualitzarà en funció de la nova 
categoria assignada i els preus unitaris ofertats. A partir de les variables -nombre 
d’arbres, superfície i freqüència- juntament amb els preus unitaris de cadascuna de les 
diferent tipologies ofertades per l’adjudicatari, s’establirà una variació en el cost del 
manteniment  expressat en euros. 

 
El percentatge del contracte al que pugui afectar serà d’un 12,5% del preu inicial com 
a màxim. 

 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 
contracte. 
 
En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu 
inicial del contracte de cada lot, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la 
LCSP. 
 
Les modificacions no alteraran la naturalesa global del contracte inicial. En tot cas, 
s’entendrà que s’altera aquesta si se substitueixen els subministraments o els serveis 
que s’adquiriran per altres diferents o es modifica el tipus de contracte. Per contra, no 
s’entendrà que s’altera la naturalesa global del contracte quan se substitueixi alguna 
unitat de subministrament o servei puntual (art. 204.2 de la LCSP). 
 
Segons l’establert a l’art. 145.7, en el cas que s'estableixin les millores com a criteri 
d'adjudicació, i l’adjudicatari les hagi proposat, aquestes  passaran a formar part del 
contracte i no podran ser objecte de modificació. 
  
La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte, la 
fiscalització comptable corresponent i l’aprovació per l’òrgan de contractació. 
 
 
CLÀUSULA 33. Recepció del contracte i termini de garantia 
 
La recepció del contracte es regirà per l’establert en l'article 210 LCSP. 
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Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de 
les següents obligacions: 
 
1) El compliment no defectuós del contracte. 
2) El compliment dels criteris d'adjudicació i la oferta de l’adjudicatari. 
3) El compliment de les condicions d'execució. 
 
El termini de garantia serà els estipulats en aquest plec o en el plec de prescripcions 
tècniques (PPT) per cada un dels lots. 
 
D’acord amb l’article 111 de la LCSP, un cop aprovada la liquidació del contracte i 
transcorregut el termini de garantia, si no en resulten responsabilitats, es retornarà la 
garantia constituïda o cancel·larà l’aval o assegurança de caució. 
 
 
CLÀUSULA 34. Subcontractació i cessió 
 

L’adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de les feines previstes 
en els plecs tècnics sempre tenint en compte les limitacions i requeriments regulats en 
l’art. 215 de la LCSP. 

El màxim de subcontractació no pot ultrapassar el 40%.  

Els licitadors hauran de declarar en la seva proposició si tenen intenció d’executar el 

contracte mitjançant empreses subcontractades. En aquest supòsit, caldrà que 

especifiquin quina o quines empreses subcontractaran i quines parts dels contracte 

seran subcontractades. Cadascuna de les empreses subcontractistes haurà d’acreditar 

davant l’òrgan de l’òrgan de contractació, i abans d’efectuar la prestació corresponent, 

que gaudeix de la solvència tècnica necessària per a executar la part del contracte que 

li correspon. Per apreciar la suficiència de la solvència tècnica del subcontractistes, es 

tindran en compte els criteris i els principis previstos en l’article 88 de la LCSP.  

Si durant l’execució de l’obra, l’adjudicatari canvia de subcontractista, l’empresa 
contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació en 
aquesta sentit i facilitar tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels 
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva 
del contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a 
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa 
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contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels 
subcontractes.  
 
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de 
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a 
l’article 71 de la LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses 
subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de 
prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de substituir.  
 
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.  
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte no podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 
 
La cessió es farà sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i 
que la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 
pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen 
un element essencial del contracte.  

 

CLÀUSULA 35. Informació confidencial facilitada al contractista 
 
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que s’ estableix a l’article 133 de la 
LCSP, i  específicament  en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del 
consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que 
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets i a la normativa  de desenvolupament,  en relació amb  les dades personals a les 
quals tingui accés  amb  ocasió del contracte. La documentació i  la  informació que es 
desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió  de l’execució de les prestacions 
objecte d’aquest contracte i que correspon a  l’Administració contractant responsable 
del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.  
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Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora  de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  
 
 
CLÀUSULA 36. Informació confidencial proporcionada pel contractista 
 
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i 
a la informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en 
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les  
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el 
seu consentiment. 
 
Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets, 
circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica 
pròpia de l’empresa. Por altre banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui 
caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment 
accessible per a les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi 
aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat subjectiva de 
mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès 
que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és 
necessària l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació 
de què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà 
d’identificar quan la revelació de la informació reforci la competitivitat dels 
competidores de l’empresa titular del secret, debiliti la posició d’aquesta en el mercat o 
li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de 
caràcter tècnic o comercial. 
 
 
CLÀUSULA 37. Prerrogatives de l’Administració 
 
De conformitat amb l’art. 190 de LCSP, dins dels límits i amb subjecció als requisits i 
efectes que assenyala aquesta Llei, l’òrgan de contractació té la prerrogativa 
d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre’n l’execució, 
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. Igualment, l’òrgan de 
contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pels 
contractistes durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que 
estableix aquesta Llei per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes facultats 
d’inspecció no poden implicar un dret general de l’òrgan de contractació a inspeccionar 
les instal·lacions, oficines i altres emplaçaments en què el contractista desenvolupi les 
seves activitats, llevat que aquests emplaçaments i les seves condicions tècniques 
siguin determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. 
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En aquest cas, l’òrgan de contractació ho ha de justificar de manera expressa i 
detallada en l’expedient administratiu. 
 
En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la 
interpretació, modificació o resolució del contracte s’haurà de donar el tràmit 
d’audiència al contractista, segons l’establert en la normativa vigent.  
 
 
CLÀUSULA 38. Obligacions del contractista 
 
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el 
contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de 
prevenció de riscos laborals, de protecció del medi ambient  i els principis ètics i bones 
pràctiques, que s’ estableixi tant en la normativa vigent com en els plecs que regeix la 
present contractació 
 

CLÀUSULA 39 . Principis ètics i bones pràctiques 

 
39.1- Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels 
següents principis i bones pràctiques: 
 

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui 
afectar el procediment o la relació contractual. 

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva 
activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública. 
 

39.2.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials: 
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi. 
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn 
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-
se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats 
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi. g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats. 

g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

h) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats 
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries 
amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o dels municipis 
participants d’aquest Acord Marc. 

i) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats 
que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva 
per la OCDE.  

j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part 
dels licitadors o contractistes s'ha de preveure com a causa -segons el seu cas i 
d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent. 
 
39.3.-.Drets i obligacions de caràcter general 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’obliga a executar el contracte d’acord amb 
aquest plec de clàusules. 
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L'adjudicatari s'obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en 
els plecs de prescripcions tècniques i condicions administratives que el regulen, amb 
subjecció a la normativa administrativa i privada que li sigui aplicable. 
 
L’adjudicatari està obligat a aportar, per a la correcta execució dels serveis oferts, els 
mitjans personals i materials que siguin necessaris. 
 
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà 
el contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució del contracte. 
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que 
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte, i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els 
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació 
contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la 
Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més 
breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del 
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
L’adjudicatari està obligat a que la pòlissa de responsabilitat civil – segons l’establert al 
punt 6.10 del PPT- es mantingui en vigor durant el període que dura la prestació del 
servei. L'adjudicatari acreditarà aquests extrems davant l'Administració quan aquesta 
així ho requereixi. 
 
L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de fer una recollida selectiva de els 
residus generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els 
embalatges i envasos buits, per dipositar-los als contenidors corresponents o, en el 
cas, en la deixalleria o un altre sistema de gestió de residus autoritzat. 
 

 
39.4.- Condicions especials d’execució 
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Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, d’acord 
amb l’article 202  i 211 f) de la LCSP, seran les que tot seguit s’indiquen: 
 

a) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables: 
"L'adjudicatari a més de complir, respecte dels/ de les treballadors/es 
vinculades a l'execució del contracte, les disposicions legals, reglamentàries i 
convencionals vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i 
salut en el treball, ha de complir el conveni col·lectiu aplicable, respectant les 
condicions que, respecte a la subrogació de treballadors s'estableixin en aquest 
conveni i abonant, en tot cas, almenys el salari recollit en el mateix segons la 
categoria professional que li correspongui al/ a la treballador/a. L'incompliment 
d'aquestes condicions és causa de resolució del contracte ". 
 

b) Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 
 

c) Tractament de Residus de conformitat amb el què disposen els Plecs tècnics. 
 

El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindran el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les obligacions 
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211 de la 
LCSP. 
 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquestes obligacions, d’adjudicatari haurà de 
presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració responsable en què 
es compromet a complir  les condicions especials d’execució que s’indiquen. 

L’incompliment d’aquestes té la consideració de causa d’incompliment greu del 
contracte que pot donar lloc a la imposició de les penalitats previstes en aquest Plec. 
 
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de 
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es 
compromet a complir  les condicions especials d’execució que s’indiquen. (Annex X) 
 

CLÀUSULA 40 . Subrogació del personal   

 
L’adjudicatari del lot 1 del servei regulat en aquest plec de clàusules subrogarà, en el 
moment de fer-se càrrec de les seves respectives prestacions, als treballadors que 
l’actual empresa contractista Ambientalia World S.L., té adscrits, tal i com es preveu a 
l’article 43 del conveni col·lectiu estatal de jardineria 2017-2020, publicat en el BOE, 
núm. 36, de 9 de febrer de 2018: https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-
2018-1788.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
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De la mateixa manera, l’adjudicatari del lot 2 tindrà l’obligació de subrogar als 
treballadors i treballadores que l’actual empresa contractista la Fundació Nouxamfrà té 
adscrits, tal i com es marca a l’article 20 del conveni col·lectiu de treball del sector de 
Centres especials de treballadors/es discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya 
per a l’any 2005, publicat en el DOGC, núm. 4578, de 22 de desembre de 2005: 
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2006_02_20060222_DOGC_20060222
_019_029.pdf 
 
Al lot 3 no es contempla cap subrogació de personal.  
 

Les condicions dels contractes laborals dels treballadors afectats són les que es 
relacionen al corresponent Annex VII: “Personal a subrogar”  del Plec de prescripcions 
tècniques, de conformitat amb l’article 130 LCSP. 

Tot el personal que presti servei, dependrà única i exclusivament de l’empresa 
adjudicatària. En conseqüència l’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a 
les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i 
prevenció de riscos laborals referides al personal dependent de l’empresari donar 
compliment a allò establert en l’article 130 de la LCSP. 

El contractista tindrà l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors 
afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la seguretat socials meritades, 
encara en el supòsit que es resolgui el contracte i aquelles siguin subrogades pel nou 
contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquesta darrera. 
En aquest cas, l’Administració, un cop acreditada la manca de pagament dels citats 
salaris, procedirà a la retenció de les quantitats endeutades al contractista per garantir 
el pagament dels esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva en tant 
que no s’acrediti l’abonament d’aquestes. 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
 
 
CLÀUSULA 41.  Recursos i jurisdicció 
 
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que 
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat 
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2006_02_20060222_DOGC_20060222_019_029.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2006_02_20060222_DOGC_20060222_019_029.pdf
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contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, 
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 
en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públics, en el registre de 
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització 
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de 
recursos administratius ordinaris. 
 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial 
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari 
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, el 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Sant Feliu de Llobregat, en la data de la signatura electrònica.  
 
L’Alcaldessa  
[Firma01-01] 
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ANNEXOS 

ANNEX I 
A) Per a Licitadors  que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses 

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data 
final de presentació d’ofertes. 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE 
CAPACITAT, PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA, DE NO ESTAR INCURS 
EN PROHIBICIONS DE CONTRACTAR I D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE 
ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES 

 

Nom i cognoms / empresa  DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si 
s’escau): 

 DNI/NIE/Passaport: 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 

Codi postal, població i província: 
 
Correu electrònic  Telèfon/Fax: Telèfon mòbil: 

 
 

1. Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i 
solvència econòmica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò 
establert en aquest plec de clàusules. 

2. Que no estic incurs en cap de les prohibicions de contractar de conformitat amb 
la legislació vigent. 

3. Que consto inscrit al registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat 
de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació 
d’ofertes. 

4. Que en cas d’esser proposat adjudicatari del contracte objecte d’aquesta 
licitació, em comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems 
esmentats en el punt primer. 

Lloc i data  --Signatura electrònica del/de la declarant /Segell de l’empresa licitadora 
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B) Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data 
final de presentació d’ofertes. 
 

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT, 
PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA. 
 
Nom i cognoms / empresa  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 

Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic: Telèfon/Fax: 

 
Telèfon 
mòbil: 
 
 

 
Declaro:  
 

1.-  Que havent formulat tots els tràmits necessaris per constar inscrit al  registre electrònic 

d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 

licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació 

d’ofertes, la meva inscripció no s’ha pogut fer efectiva per raons alienes a la meva voluntat. 

 2.- Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica i solvència 
económica-fiancera i técnico-professional de conformitat amb allò establert en aquest plec de 
clàusules. 
 
3.- Que en cas d’esser proposat adjudicatari del contracte objecte d’aquesta licitació, em 
comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems esmentats en el punt 
primer.  
 
lloc i data      Signatura electrònica del/de la declarant     Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX II 

A) Per a Licitadors  que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació 
d’ofertes. 

 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS EN 
MATÈRIA DE EMPLEATS AMB DISCAPACITAT, PLA D’IGUALTAT I PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS. 

Nom i cognoms / empresa  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 

Codi postal, població i província: 
 
 

Correu electrònic  
 

Telèfon/Fax: 
 

Telèfon mòbil: 
 
 

 

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui) 

a)       Que en cas de ser empreses de 50 o més treballadors COMPLEIXO amb el requisit 
que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat, de 
conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin per reglament. 
 

b)       Que en cas d’empreses de més de 250 treballadors, COMPLEIXO amb l’obligació 
de disposar d’un pla d’igualtat de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 

c)      Que l’empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus 
treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut 
amb el compromís de presentar, a requeriment de la Corporació, la documentació 
necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració.  

 
lloc i data 
Signatura electrònica  del/de la declarant 
Segell de l’empresa licitadora 
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B) Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 

licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 

licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 

de presentació d’ofertes. 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN 
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR I AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS 
TRIBUTARIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I SISTEMA DE COMUNICACIONS I 
INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 
 

Nom i cognoms / empresa  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si 
s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 
Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic: Telèfon/Fax: 

 
Telèfon 
mòbil: 
 
 

 
Declaro: 
 
Que NO estic incurs en cap prohibició per a contractar, de conformitat amb l’article 
71 de la LCSP i en la forma establerta en l’article 85 de la LCSP:  
 
MARCAR CADA CASELLA, SEGONS CORRESPONGUI: 
 

a. QUE NO HE ESTAT CONDEMNAT mitjançant sentència ferma per 
delictes de terrorisme, constitució o integració d’una organització o 
grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal dels partits polítics, 
tràfic d’éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic d’influències, 
suborn, fraus, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, 
delictes contra els drets dels treballadors, prevaricació, malversació, 
negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes 
relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni 
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històric i el medi ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a 
l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de 
contractar arriba a les persones jurídiques que siguin declarades 
penalment responsables, i a aquelles els administradors o 
representants de les quals, tant si ho són de fet com de dret, amb el seu 
càrrec o representació vigents i fins al seu cessament, estiguin en la 
situació que esmenta aquest apartat. 

 
b. QUE NO HE ESTAT SANCIONAT amb caràcter ferm per una infracció 

greu en matèria professional que posi en dubte la seva integritat, de 
disciplina de mercat, de falsejament de la competència, d’integració 
laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb 
discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb el que estableix la 
normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria 
mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa vigent, 
o per una infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el 
que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, 
així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del text esmentat.  

 
c. QUE NO HE sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat 

declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en 
concurs, llevat que en aquest hagi adquirit eficàcia un conveni o s’hagi 
iniciat un expedient d’acord extrajudicial de pagaments, estar subjectes 
a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de conformitat amb la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període 
d’inhabilitació que fixa la sentència de qualificació del concurs. 

 
d. QUE ESTIC al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries o de Seguretat Social que imposen les disposicions 
vigents, en els termes que es determinin per reglament; En relació 
amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la 
Seguretat Social, es considera que les empreses n’estan al corrent 
quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n’hagi acordat la 
suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes.  

 
e. QUE EN CAS DE SER EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS 

COMPLEIXO AMB EL requisit que almenys el 2 per cent dels seus 
empleats siguin treballadors amb discapacitat, de conformitat amb 
l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es 
determinin per reglament;  
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f. Que en cas d’empreses de més de 250 treballadors , COMPLEIXO 
AMB l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat de conformitat amb el 
que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes.  

 
g.  Que NO he incorregut en falsedat en efectuar la declaració 

responsable a què es refereix l’article 140 o en facilitar qualsevol altra 
dada relativa a la seva capacitat i solvència, o haver incomplert, per 
causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que 
preveuen l’article 82.4 i l’article 343.1.  

 
 

h. Que No estic afectada per una prohibició de contractar imposada 
en virtut d’una sanció administrativa ferma, d’acord amb el que 
preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Aquesta causa 
de prohibició de contractar es deixa d’aplicar quan l’òrgan de 
contractació, en aplicació del que disposa l’article 72.1, comprovi que 
l’empresa ha complert les seves obligacions de pagament o subscrit un 
acord vinculant amb vista al pagament de les quantitats degudes, 
inclosos, si s’escau, els interessos acumulats o les multes imposades.  
 

i. Que No Està incursa la persona física o els administradors de la 
persona jurídica en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de 
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats 
autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de 
qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general , en els termes que s’hi estableixen. 
La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de les quals 
participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació 
esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf 
anterior, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes.  
 

j. La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, 
persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, 
ascendents i descendents,així com a parents en segon grau per 
consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els 
paràgrafs anteriors, quan es produeixi conflicte d’interessos amb el 
titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en què s’hagi 
delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del 
primer.  
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k. QUE NO HE contractat a persones respecte de les quals s’hagi 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es 
refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o en 
les respectives normes de les comunitats autònomes, per haver passat 
a prestar serveis en empreses o societats privades directament 
relacionades amb les competències del càrrec exercit durant els dos 
anys següents a la data de cessament en aquest càrrec. La prohibició 
de contractar es manté durant el temps que continuï dins de 
l’organització de l’empresa la persona contractada amb el límit màxim 
de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec. 
 

l. QUE NO HE retirat indegudament la seva proposició o candidatura 
en un procediment d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació 
del contracte a favor seu per no complir el que estableix l’apartat 2 de 
l’article 150 dins del termini assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència.  
 

m. QUE NO HE deixat de formalitzar el contracte, que ha estat 
adjudicat a favor seu, en els terminis que preveu l’article 153 per 
causa imputable a l’adjudicatari. 
 

n. QUE NO HE incomplert les clàusules que són essencials en el 
contracte, incloses les condicions especials d’execució establertes 
d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan aquest 
incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a infracció 
greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que 
hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de 
danys i perjudicis. 
 

o. Que NO HA donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats 
culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit 
amb una entitat de les que comprèn l’article 3 de la LCSP ni en un 
conflicte d’interessos en els termes de l’art. 24 de la directiva europea 
2014/24 de 26/02/2014 i de la normativa nacional sobre conflicte 
d’interessos.  
 

p. Igualment declara, responsablement, que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social així com no tenir deutes vençuts de naturalesa tributària 
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, comprometent-se, a 
acreditar-lo, cas de ser adjudicatari, abans de l'adjudicació del 
contracte, de conformitat amb el que es determina l'article 140 i 150 de 
la Llei de Contractes del Sector Públic.  
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q. Que l’empresa que represento compleix estrictament, en relació als 
seus treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos 
laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions 
en matèria de formació i vigilància de la salut amb el compromís de 
presentar, a requeriment de la Corporació, la documentació necessària i 
suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració.  
 
 

lloc i data 
Signatura electrònica del/de la declarant 

Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX III 
 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 
 
INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE 
NOTIFICACIONS 
 
En/Na ............................................................................. , amb DNI núm. 
............................... , amb domicili a efectes de notificació a 
........................................................................ , carrer 
......................................................................., núm. ............., en nom propi, o en 
representació de ................................................................................................... 
declaro:  
 
Que la direcció de correu electrònic que designi l’empresa per rebre les notificacions 
d’aquesta licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la 
següent: ...................................@.......................................... . 
 
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent: 
.................................. 
 
lloc i data 
Signatura electrònica del/de la declarant 
Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX IV  
 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE  DE REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA I 
SIGNATURA ELECTRÒNICA. 
 
En/Na ............................................................................. , amb DNI núm. 
............................... , amb domicili a efectes de notificació a 
........................................................................ , carrer 
......................................................................., núm. ............., en nom propi, o en 
representació de ........................................................................................, amb domicili 
a efectes de notificació a .........................................................., carrer 
......................................., núm. ...................... declaro: 
 
 
I.- Que qui signa ostenta la representació de l’empresa per la presentació de l’oferta de 
conformitat amb l’article 159.4c de LCSP. 
 
II.- Que l’empresa, en cas de resultar adjudicatària, el seu administrador/apoderat 
disposa de signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del 
contracte. 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
lloc i data 
Signatura electrònica del/de la declarant 
Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX V 

 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIURE MITJANS PERSONALS I 
MATERIALS SUFICIENTS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (SOLVÈNCIA 
TÈCNICA I PROFESSIONAL) 
 

Nom i cognoms / empresa  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si 
s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 
Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la 
notificació electrònica*): 
 

Telèfon/Fax: 
 

Telèfon 
mòbil: 
 
 

 

Declaro: 

Que en cas de resultar adjudicatari dedicarem i adscriurem a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. 

De conformitat amb l’article 76.3 de la LCSP el personal responsable destinat a 
l’execució del contracte són: 

No s’han d’incloure els noms del personal responsable de l’execució de la 
prestació. 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

lloc i data---Signatura del/de la declarant 
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ANNEX VI 

 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 

DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL 
 

Nom i cognoms / empresa  
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si 
s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 
Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la 
notificació electrònica*): 
 

Telèfon/Fax: 
 

Telèfon 
mòbil: 
 
 

 

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui) 

 

  Que l’empresa NO conforma grup empresarial. 

 

 Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del 
Codi de Comerç. 

El Grup es denomina “......... ” i el conformen les entitats següents: 

 

lloc i data 
Signatura electrònica del/de la declarant  
Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX VII 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 

DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL 
D’EMPRESES EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS 

 

Noms i cognoms / empreses  
1. 
2. 
3. 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
1. 
2. 
3. 

Nom i cognoms de les persones representants (si 
s’escau): 
1. 
2. 
3. 

 DNI/NIE/Passaport: 
1. 
2. 
3. 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 
 
Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic: Telèfon/Fax: 

 
Telèfon 
mòbil: 
 
 

 

DECLAREN 

 
La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en el 
procediment de licitació del CONTRACTE  DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 
ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, amb les empreses que es relaciones amb el següent percentatge de 
participació en l’execució del contracte: 
  
Noms empreses  
 

% participació 
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Que designen com a representant de la UTE en el procés licitador al/la 
senyor/a............................................................................................... . 
 

 

I com a prova de conformitat  d’aquesta declaració, que realitzem .a 

 .................................................................................................  (lloc i data), 

la signem. 

 

(Signatura electrònica de cadascun dels representants de les empreses) 

Segell de les empreses 
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ANNEX VIII 

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin 

 

MODEL D’AVAL 

 

Raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantía 
recíproca) 

CIF/ 

nom i cognoms dels apoderats 
 

 DNI/NIE/Passaport: 
 

Domicili a efectes de notificacions i requeriments 
 

Codi postal, població i província: 
 

Amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de 
poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document, 

AVALA a: 

Nom i cognoms o Raó social de l’avalat CIF/ 
 

en virtut del que disposa l’article 107 i 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 
el Plec de clàusules administratives particulars, s’imposa la constitució d’aquesta 
garantía (provisional, definitiva, complementària o especial) per respondre de les 
obligacions següents (detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit), 
davant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per import de: 

.............................................................................................................( en lletra i xifres). 

L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits 
previstos en l’article 56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions 
Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb 
renúncia expressa al benefici d’exclusió i amb compromís de pagament al primer 
requeriment de la Caixa municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb 
subjecció als termes previstos en la legislació de contractes del sector públic, en les 
seves normes de desenvolupament. 

El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb allò que estableix la Llei de 
Contractes del Sector Públic i legislació complementària. 

Aquest Aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre Especial d’Avals 
amb el número ............. 

(Lloc i data) 

(raó social de l’entitat) 

(signatura dels apoderats) 
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA 

C.G.D. O ADVOCACIA DE L’ESTAT 
Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ................... 
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ANNEX IX:  

  

Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final 
de presentació d’ofertes, com per licitadors que no ho estiguin 

 
PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 
En/Na..................................................................................,amb 
DNInúm............................. , amb domicili a efectes de notificació a 
............................................,carrer ....................................................., núm. ..........., en 
nom propi (o en representació de) ............................................................, en el 
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada DEL  CONTRACTE  DE 
MANTENIMENT I NETEJA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME 
MUNICIPAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 

Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta que 
procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte, i als efectes 
previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, l’empresa comunicarà de forma 
anticipada a l’Ajuntament, els subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i 
justificant adequadament la seva aptitud per executar les prestacions, per tal que 
l’Ajuntament prengui en consideració aquesta comunicació. 
 
Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 215 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, declaro que en l’execució de l’esmentat contracte, 
no se superarà el percentatge de subcontractació establert en el present plec de 
clàusules administratives particulars. 

Nom o perfil empresarial .................. Percentatge ................... 

La suma total de la part subcontractada és de ..................% i es refereix als següents 
aspectes o apartats a nivell percentual: ............ 

 
(lloc i data) 

Signatura electrònica del/de la declarant  
Segell de l’empresa licitadora  
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ANNEX X 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES 
SOCIALS I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

 
Nom i cognoms / empresa  DNI/NIE/CIF/Passaport: 

Nom i cognoms de la persona representant 
(si s’escau): 

 DNI/NIE/Passaport: 
 

Domicili a efectes de notificacions: 
 

Codi postal, població i província: 
 

Correu electrònic: Telèfon/Fa
x: 

Telèfon 
mòbil: 
 
 

 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES SOCIALS I CONDICIONS 
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
 
 
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 

 
DECLARO: 

 
Que, en cas de resultar adjudicatari ens comprometem a complir les disposicions 
vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i 
d’integració laboral, i en particular, les següents:  
 
a) Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables: "L'adjudicatari a més de 
complir, respecte dels/ de les treballadors/es vinculades a l'execució del contracte, les 
disposicions legals, reglamentàries i convencionals vigents en matèria laboral, de 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, ha de complir el conveni col·lectiu 
aplicable, respectant les condicions que, respecte a la subrogació de treballadors 
s'estableixin en aquest conveni i abonant, en tot cas, almenys el salari recollit en el 
mateix segons la categoria professional que li correspongui al/ a la treballador/a. 
L'incompliment d'aquestes condicions és causa de resolució del contracte ". 
 
b) Mesures per prevenir la sinistralitat laboral. 
 
c) Tractament de Residus de conformitat amb el què disposen els Plecs tècnics. 
 
 
 
lloc i data 
Signatura electrònica del/de la declarant  
Segell de l’empresa licitadora 
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ANNEX XI.- MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 
OBJECTIUS -  LOT 1 
 

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica  
 

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 

L1-A1 -La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al 
model següent: 

 
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., 
núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides 
per a optar a la contractació relativa al servei del MANTENIMENT I NETEJA 
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de 
prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  
 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €  en concepte de Manteniment (55%). 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €  en concepte de Neteja (45%). 
 

 
L1-A2- Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs 

addicionals 
 
 

 % Baixa lineal a aplicar als preus del 

llista ( dos decimals): 
  

 
 

 

Lot Tipologia 
Preu màx. 
unitari (iva 
inclòs) 

Preu unitari 
amb baixa 

lineal aplicada 
(iva inclòs) 

1 
Manteniment de llacs i 
fonts ornamentals 

29,10 euro / 
m² 

euro / m² 

1 
Manteniment de la xarxa 
de rec 

0,85 euro / m² euro / m² 

1 Manteniment d’arbrat viari  21,00 euro / m² euro / unitat 

1 Manteniment d’arbrat no 9,00 euro / m² euro / unitat 
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viari 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria A 

3,90 euro / m² euro / m² 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria B 

2,34 euro / m² euro / m² 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria C 

1,01 euro / m² euro / m² 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria D 

0,45 euro / m² euro / m² 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria E 

 
0,32 euro / m² 

euro / m² 

1  
Manteniment d'espais 
verds de categoria F 

0,7 euro / m² euro / m² 

1  
Manteniment de flor de 
temporada i jardineres 

56,20 euro / m² euro / m² 

 
 
 
L1-A3- Criteri social. Increment del número de treballadors sobre el mínim exigit. 

 

Compromís d'increment del número de treballadors, per a tot l'any, respecte als 

mínims determinats en el plec de prescripcions tècniques 

 

 Nº de treballadors incrementats 
  Nº de treballadors incrementats en l’apartat anterior, que es troben en 

risc d’exclusió social o amb especial dificultat d’inserció laboral 
  

 
 
L1-A4- Altres criteris socials i mediambientals. 

 

Número total de vehicles amb etiqueta 
ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 
emissions adscrits al servei 

Adscripció de forma completa al servei de vehicles 
amb etiqueta ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 
emissions  

   

 

En cas d’ofertar la millora, caldrà aportar la fixa tècnica dels vehicles. 

 
 
L1-A5 Millores  
 
L1-A5.1 Millores en el sistema de telegestió: 
 
  

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim  120.000€    145.200€  
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 Pressupost ofert  €  € 

 
 
 
 
L1-A5.2 Millores del reg del Parc Europa  
 

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim  23.850,48€    28.859,08€ 

 Pressupost ofert  €  € 

 
L1-A5.3 Millores en el manteniment de la xarxa viària bàsica de camins forestals  
 

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim  46.137,28 €    55.826,11 € 

 Pressupost ofert  €  € 

 

(lloc i data) 

Signatura electrònica del/de la declarant 
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ANNEX XII.-  MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 
OBJECTIUS -  LOT 2 
 

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica  
 

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 
L2-A1 -La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 
següent: 
 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., 
núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides 
per a optar a la contractació relativa al servei del MANTENIMENT I NETEJA 
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de 
prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  
 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €  en concepte de Manteniment (55%). 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €  en concepte de Neteja (45%). 
 
 

L2-A2 Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs addicionals 
 

 

  % Baixa lineal a aplicar als preus del llista ( dos decimals): 
  

 
 

Lot Tipologia 

Preu màx. unitari 
(iva inclòs) 

Preu unitari amb 
baixa lineal 

aplicada (iva 
inclòs) 

 
  

2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria A 

3,90 euro / m² 
euro / m² 

2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria B 

2,34 euro / m² 
euro / m² 

2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria C 

1,01 euro / m² 
euro / m² 

2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria D 

0,45 euro / m² 
euro / m² 

2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria E 

0,32 euro / m² 
euro / m² 
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2 
Manteniment d'espais verds de 
categoria F 

0,7 euro / m² 
euro / m² 

2 
Manteniment de flor de 
temporada i jardineres 

56,20 euro / m² 
euro / m² 

 
 
 
L2-A3 Criteri social. Increment del número de treballadors sobre el mínim 
exigit. 

 

 Nº de treballadors incrementats 
  

 

     L2-A4 Altres criteris socials i mediambientals. 
 

 

 
L2-A5 Millores 
 

L2-A5.1 Actuacions de millora en el manteniment de diferents espais verds 
 
 
  

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim 46.137,28€    55.826,11€  

 Pressupost ofert  €  € 

 
 
(lloc i data) 
Signatura electrònica del/de la declarant 
 

 
Si / No 

Adscripció de forma completa al servei d’un vehicle amb 
etiqueta ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions  
   

Adscripció de forma parcial al servei d’un vehicle amb 
etiqueta ambiental ECO o etiqueta ambiental 0 emissions  
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ANNEX XIII.-  MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 
OBJECTIUS -  LOT 3 
 

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica  
 

(El model de proposició es podrà descarregar a la Plataforma) 
 

L3-A1 -La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al 
model següent: 
 

El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., 
núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides 
per a optar a la contractació relativa al servei del MANTENIMENT I NETEJA 
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE 
LLOBREGAT, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de 
prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  
 
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 

L3-A2 Percentatge de baixa lineal pels preus unitaris de treballs addicionals 
 

 % Baixa lineal a aplicar als preus del 

llista ( dos decimals): 
  

 
 

Lot Tipologia 

Preu màx. 
unitari (iva 
inclòs) 

Preu unitari amb 
baixa lineal 

aplicada (iva 
inclòs) 

  

3 
Manteniment d'àrees de 
jocs 

6,25 euro / m² euro / m² 

 
 
L3-A3 Altres criteris socials i mediambientals 
 
 

 
SI  NO 

Certificat ISO 9001 de Gestió de la Qualitat per a l'activitat de 
manteniment i instal·lació d'àrees infantils emès per una empresa 

acreditada per l'ENAC.     

Certificat ISO 14001 de Gestió Mediambiental per a l'activitat de 
manteniment i instal·lació d'àrees infantils emès per una empresa     
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acreditada per l'ENAC 

Certificat  OSHAS 18001 de Gestió de la prevenció de riscos 
laborals per a l'activitat de manteniment i instal·lació d'àrees 

infantils emès per empresa acreditada per ENAC      

Certificat d'empresa instal·ladora i mantenidora de jocs infantils 
conforma amb la norma UNE-EN 1177 emès per l'empresa 

acreditada per ENAC     

 
L3-A4 Millores 
 
Manteniment de les àrees de jocs 
 
L3-A4.1Senyalització de les àrees de joc: 
 
 
 

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim 7.051,48€    8.532,29€  

 Pressupost ofert  €  € 

 
 
L3-A4.2. Desenvolupament  del Pla d’adequació a la normativa  
 

  Sense IVA IVA inclòs 

 Pressupost màxim 1.900,82€    2.300,00€  

 Pressupost ofert  €  € 

  
 

 (lloc i data) 
Signatura electrònica del/de la declarant  
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