
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE, PER LOTS, DEL SERVEI DE JARDINERIA, NETEJA I 
MANTENIMENT DE ZONES VERDES, ARBRAT VIARI i URBÀ, MARGES i CAMINS, 
ESPAIS SINGULARS i RECOLLIDA DE LES RESTES VEGETALS GENERADES 
PER LES ACTUACIONS INDICADES, DEL MUNICIPI DE LES PRESES, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 
ARMONITZADA. 
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RESUM:  
 
DADES GENERALS:  

 
TIPIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEIS (REGULACIÓ HARMONITZADA). 
 
DURADA DEL CONTRACTE: 2 anys amb possibilitat de dues pròrrogues anuals 

(1+1). 
 
DIVISIÓ EN LOTS: Sí.   

 
LOT 1.- Servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi. Codificació CPV 
773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de zones verdes i 77311000-
3 (Serveis de manteniment de jardins i parcs) 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 1: 11.109,62 € + IVA (1.477,58 €), en total 

12.587,20 €/any.  
 
LOT 2.- Manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de 

restes vegetals. Codificació CPV 773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de 
zones verdes); 77311000-3  (Serveis de manteniment de jardins i parcs); 77312000-
0 (Serveis de desbrossament); 77341000-2  (poda d’arbres); i 90600000-3 (serveis de 
sanejament i neteja en àrees urbanes i relacionades). 
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 2: 81.008,09 € + IVA (10.774,08€), en total 

91.782,16 €/any.  
 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: LOT 1+ LOT 2 x 2 anys: 

208.738,72 € € (IVA INCLÒS). 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 368.470,84 € (IVA EXCLÒS). 

 
IVA: Es diferencien dos tipus d’IVA en funció de la naturalesa de les tasques: s’aplica 

el tipus impositiu del 10% per tots aquells treballs relacionats amb la neteja dels espais 
públics (70% del total contracte) i un 21% relacionat amb els treballs específics de 
manteniment de les zones enjardinades (30% del total contracte), d’acord amb la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit 
 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT. 

 
CAPACITAT PER LICITAR.  

 
LOT 1: D’acord amb l’establert en la Disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es reserva la participació en el 
procediment d’adjudicació del LOT 1 als Centres Especials de Treball d’iniciativa 
social. Els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de 

Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar 
d’altres Comunitats Autònomes. S’haurà de disposar de la corresponent acreditació 
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amb número de registre oficial i complir amb els requisits establerts per l’ordenament 
jurídic vigent. 
 
LOT 2: Podran concórrer-hi les persones naturals i jurídiques legalment constituïdes, 

amb plena capacitat d'obrar, amb el grau de solvència exigida en aquest plec i que no 
es trobin compreses en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb 
l'Administració Pública, previstes a l’article 71 de la LCSP.  
 
MESA DE CONTRACTACIÓ:  

 
President: Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses, o persona en 
qui delegui.  
Vocal: Sr. Rafael Berga Vayreda, secretari-interventor de l’Ajuntament de les Preses, o 
persona en qui delegui.  
Vocal: Sr. Xavier Pujolar Font, cap de comptabilitat de l’Ajuntament de les Preses, o 
persona en qui delegui.  
Secretari: Sr. Jordi Bassagañas Clavaguera, qui actua com a Secretari de la Mesa de 
Contractació, o persona en qui delegui. 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:  
 
AVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÀT ICA O QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE 
VALOR, A INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL NÚM. 2: 
 
 

COMUNS ALS LOTS 1 i 2: 

 
 

 
Punts (max.) 

1.- Pla de treball 10 punts 

2.- Planificació i gestió ambiental 10 punts 

3.- Organització de RRHH 

Personal adscrit 3 punts 

Distribució i coherència 3 punts 

Encarregat del servei 4 punts 

4.- Serveis extraordinaris 5 punts 

TOTAL 35 punts 

 
AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA, A INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL 
NÚM.3 :  
 

ESPECÍFICS PER AL LOT 1: FINS A 65 PUNTS 

 

 
Punts (màx.) 

1.- A la millor oferta econòmica  20  punts 

2.- Acreditació de disposar de la següent maquinària, eines i equip de treball 40 punts 

3.- Proximitat del local – magatzem 5 punts 

TOTAL 65 punts 
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ESPECÍFICS PER AL LOT 2: FINS A 125 PUNTS 

 

 
Punts (màx.) 

1.- A la millor oferta econòmica  20 punts 

2.- Acreditació de disposar de la següent maquinària, eines i equip de treball 100 punts 

3.- Proximitat del local – magatzem 5 punts 

TOTAL 125 punts 
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ANNEXOS:  
 
ANNEX 1.— DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (A INCLOURE EN 

EL SOBRE DIGITAL NÚM. 1).  
 
ANNEX 2 -  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PONDERA MITJANÇANT UN JUDICI DE 
VALOR (A INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL NÚM. 2).  
 
ANNEX 3.- OFERTA ECONÒMICA I RESTA DE DOCUMENTACIÓ AVALUABLE DE 

FORMA OBJECTIVA (A INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL NÚM.3). ELS ANNEXOS 
3 A i 3 B, SERVEIXEN PER RELACIONAR LA MAQUINÀRIA, EINES I EQUIP DE 
TREBALL QUE ACOMPANYA EL LICITADOR I TAMBÉ S’HAURAN D’INCLOURE EN 
EL SOBRE DIGITAL NÚM.3   
 
ANNEX 4.- FULLA EXCEL AMB DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES ASSOCIADES AL 

LOT 1.  
 
ANNEX 5.- FULLA EXCEL AMB DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES ASSOCIADES AL 

LOT 2.  
 
ANNEX 6 – PLÀNOL GENERAL. 
 
ANNEX 7 – PLÀNOL SECTOR CARRETERA DEL CORB. 

 
ANNEX 8 – PLÀNOL SECTOR DE PLADEVALL i ZONA INDUSTRIAL. 

 
ANNEX 9 – PLÀNOL SECTOR BOSC DE TOSCA 
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I. CONSIDERACIONS  DE CARÀCTER GENERAL 
 

CLÀUSULA PRIMERA.- OBJECTE I QUALIFICACIÓ 
 
L’objecte del contracte és la realització, per lots, del servei de jardineria, neteja i 
manteniment de zones verdes, arbrat viari i urbà, determinats marges i camins, espais 
singulars i la recollida de les restes vegetals generades per les actuacions indicades, 
del municipi de les Preses. 
 
Les característiques del servei es concreten al plec de prescripcions tècniques. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com 
estableix l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposa 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. 
 

CLÀUSULA SEGONA.- CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
Les característiques del servei queden degudament explicitades en el plec de 
clàusules tècniques corresponents, però en tot cas, s’atendrà pel que respecte a: 
 
1.- Personal 
 
El contractista haurà de designar, entre el personal que presti el servei, un 
responsable o encarregat (preferentment enginyer tècnic agrícola o equivalent), al qual 
l’Ajuntament es pugui adreçar i donar-li les ordres oportunes. El personal està sota la 
dependència de l’encarregat sense cap relació amb l’Ajuntament, regint els seus drets 
i obligacions per la legislació social vigent i de previsió, essent la seva retribució i les 
càrregues socials corresponents a compte del contractista, que als seus efectes 
ostentarà la qualitat d’empresa laboral. 
 
En cap cas, l’existència d’aquest contracte administratiu comportarà una relació de 
dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal de l’empresa adjudicatària. 
 
Les vacances dels operaris aniran a càrrec de l’empresa i s’hauran de cobrir amb 
personal complementari. Igualment, l’empresa haurà de cobrir amb personal 
complementari les possibles baixes per malaltia, accident, etc. del personal adscrit al 
servei. 
 
El contractista haurà de facilitar, sempre que li sigui requerida per l’Ajuntament la 
informació i la documentació que permeti comprovar la plantilla i identificar els 
responsables de cada treball, així com la relació del TC2. 
 
El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats els següents punts: 
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· Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i 

de tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin 
representar un perill. 

 
· Uniforme: tots els operaris que estiguin realitzant treballs als espais públics 

han d’anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara identificació dels 
mateixos. El tipus d’uniforme serà proposat per l’adjudicatari i requerirà la 
conformitat de l’Ajuntament. 

 
· El contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris, 

solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte. 
 
2.- Maquinària 
 
El tipus de maquinària vindrà determinat per raó del treball a realitzar. La maquinària 
serà aportada en la seva integritat pel contractista. El licitador haurà d’acreditar la 
disponibilitat de la maquinària susceptible de ser valorada, com ho són per exemple 
les plataformes elevadores de poda, les retroexcavadores, les biotrituradores, els 
tractors tallagespa, les desbrossadores, les segadores, les retallatanques, els 
bufadors, o els motocultors...al moment de presentar la seva oferta.  
 
3.- Eines i material  
 
Seran aportades pel contractista les eines i el materials necessaris per desenvolupar 
una correcte prestació del servei tals com dipòsits de reg, aixades, rampins, cossis, 
pales, pics, material de senyalització (conos, tanques, triangles..),  adobs, productes 
fitosanitaris, combustibles, elements i mànegues de reg, etc.  
 
El licitador haurà d’acreditar la disponibilitat de les eines i material susceptible de ser 
valorats, al moment de presentar la seva oferta. 
 
4.- Vehicles 
 
Seran aportats pel contractista tots els vehicles que siguin necessaris per a la 
prestació del servei, tals com camions, camionets, tractors, plataformes, furgonetes... 
Si es tracta de vehicles susceptibles de ser valorats el licitador haurà d’acreditar la 
disponibilitat al moment de presentar la seva oferta. 
 
Tots els vehicles emprats es trobaran en perfecte estat havent passat la ITV i amb les 
assegurances obligatòries. En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el 
correcte funcionament del servei per la qual cosa el contractista haurà de disposar del 
material de reserva per a casos d’urgència. 
 
Els vehicles que prestin servei hauran de complir tots els requisits que assenyali el 
codi de circulació vigent, així com anar pintats de manera que resultin fàcilment 
identificables. 
 
La maquinària i els vehicles no són amortitzables, no reversionen a l’Ajuntament, sinó 
que tenen la naturalesa de prestació del servei, en el sentit que l’Ajuntament quan 
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paga la certificació mensual, hi ha inclòs el lloguer dels esmentats béns i maquinària 
que són aportats per l’adjudicatari. 
 
5.- Direcció i vigilància municipal 
 
El servei contractat estarà sotmès permanentment a la inspecció i la vigilància de 
l’Ajuntament.  El contractista haurà de presentar setmanalment un comunicat del 
treball executat. 
 

CLÀUSULA TERCERA. NECESSITATS I F INALITATS DEL CONTRACTE 
 
La finalització del contracte que venia regulant la prestació del servei i la insuficiència 
de mitjans personals i materials motiva la necessitat d’externalitzar el servei de 
jardineria, neteja i manteniment de zones verdes, arbrat viari i urbà, determinats 
marges i camins, espais singulars i recollida de les restes vegetals generades per les 
actuacions indicades, del municipi de les Preses. 
 

CLÀUSULA QUARTA. DIVISIÓ EN LOTS 
 

L’objecte del contracte es divideix en els dos (2) lots següents:  
 
LOT 1.- Servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi. Codificació CPV 

773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de zones verdes i 77311000-
3 (Serveis de manteniment de jardins i parcs) 
 
LOT 2.- Manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de 
restes vegetals. Codificació CPV 773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de 
zones verdes); 77311000-3  (Serveis de manteniment de jardins i parcs); 77312000-
0 (Serveis de desbrossament); 77341000-2  (poda d’arbres); i 90600000-3 (serveis de 
sanejament i neteja en àrees urbanes i relacionades). 
 

CLÀUSULA CINQUENA. IMPORT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte (VEC), calculat conforme a l’article 101 de la LCSP és de 
368.470,84 € (IVA EXCLÒS). Aquest valor inclou les eventuals pròrrogues, les 
possibles modificacions contractuals amb cost econòmic, i qualsevol altre concepte 
aplicable, segons l’article 101 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació del contracte (PBL), calculat conforme a l’article 100 de 
la LCSP és de 208.738,72 €, amb el següent desglossament:   
 
LOT 1.- Servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi. Codificació CPV 

773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de zones verdes i 77311000-
3 (Serveis de manteniment de jardins i parcs) 
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Pressupost: 11.109,62 € + IVA (1.477,58 €), en total 12.587,20 €/any x 2 (anys) = 

25.174,4 €.  
 
LOT 2.- Manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de 

restes vegetals. Codificació CPV 773110000-6 (Serveis de plantació i manteniment de 
zones verdes); 77311000-3  (Serveis de manteniment de jardins i parcs); 77312000-
0 (Serveis de desbrossament); 77341000-2  (poda d’arbres); i 90600000-3 (serveis de 
sanejament i neteja en àrees urbanes i relacionades). 
 
Pressupost 81.008,09 € + IVA (10.774,08€), en total 91.782,16 €/any X 2 (anys) = 

183.564,32 €. 
 
Qualsevol oferta superior al pressupost base de licitació serà automàticament 
rebutjada i el licitador quedarà exclòs del procés de licitació.   

CLÀUSUAL SISENA. DURACIÓ DEL CONTRACTE 
 

El contracte tindrà una durada de 2 (dos) anys, comptats a partir de la data d’inici de 
prestació del servei. La prestació del servei s’iniciarà com a molt tard en el termini de 
15 dies, a comptar de la data de signatura del contracte. 
 
Pròrroga. Es contempla la possibilitat de prorrogar la durada inicial del contracte 

mitjançant dues (2) pròrrogues consecutives d’un any cadascuna, sense excedir en 
total els quatre anys. La possibilitat de fer ús de la pròrroga és potestativa. Les 
pròrrogues es comptarien a partir del dia següent al de la finalització del termini 
contractual inicial o, en el seu cas, de la primera pròrroga i hauran de ser objecte de 
pacte exprés entre l’Ajuntament i el contractista, abans de la finalització del termini 
contractual inicial o, en el seu cas, de la primera pròrroga. La pròrroga haurà de ser 
aprovada per l’òrgan de contractació. 

II. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

CLÀUSULA SETENA. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 
 

S’estarà a les previsions de l’art. 198 de la LCSP. El pagament del servei s’efectuarà 
per mensualitats, prèvia presentació de la corresponent factura en el Registre General 
d’entrades de l’Ajuntament, conformada pel responsable del contracte designat pel 
contractista. La data de presentació a l’Ajuntament de la corresponent factura 
determinarà l’inici del còmput dels terminis de pagament i demores assenyalats a 
l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la que es transposa 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. 
 
Juntament amb la factura, caldrà presentar obligatòriament els documents TC – 1, TC-
2 de l’empresa i justificant de pagament. 
 
Si s’adverteixen vicis o defectes del servei realitzat, el responsable del contracte podrà 
rebutjar el que estimi no satisfactori, quedant obligat el contractista a refer-lo en la 
deguda forma, sent d’aplicació el previst als articles 192 i ss. de la LCSP.  
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CLÀUSULA VUITENA. REVISIÓ DE PREUS 
 

No es preveu la revisió de preus en el present contracte. 
 
Transcorregut el primer any, i amb periodicitat anual, l’adjudicatari podrà presentar una 
proposta de revisió de preus justificant l’indexació de la variació a conceptes 
objectivables mitjançant valor i repercussió sobre el preu final. Valors objectius són 
increments de superfície verda pública a mantenir, preus del combustible, preus de 
materials de jardineria, l’increment de salaris del conveni col·lectiu o altres d’aquesta 
naturalesa. 

CLÀUSULA NOVENA. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA  
 
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en les seves clàusules i en els 
plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al 
contractista l'òrgan de contractació o l’Alcaldia de la Corporació. 
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l'execució del contracte. Així mateix, seran obligatòries per 
al contractista les millores d’execució que pugui oferir en la seva oferta, d’acord amb 
aquest plec i sempre que es considerin acceptables per part dels responsables tècnics 
de Ajuntament. 
 
El contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria mediambiental, social 
o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions del dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat i, en particular les establertes a l’Annex V de la LCSP, tal com  
prescriu l’article 201 de la LCSP.  
 
El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de la 
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social  i de la 
LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per 
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis. 
 
El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern. 
 
El contractista designarà una persona responsable de la bona marxa del contracte, la 
qual ha de fer d’enllaç amb l’Ajuntament i la persona responsable del contracte. 
 
El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 215 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per als supòsits de 
subcontractació. Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte seran 
exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb l’article 202.4 de la LCSP. 
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El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients (article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic) i en tot cas, aquells que hagi indicat en la memòria del 
servei. 
 
Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i 
impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim de 1.000,00 
euros de la formalització del contracte, així com qualsevol altres que resultin 
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 
assenyalin. 
 
El contractista s’haurà de sotmetre en cada moment al control i a les ordres, 
indicacions o observacions que en relació amb el servei dicti l’Ajuntament i facilitar les 
inspeccions que disposi l’Ajuntament. 
 
En cas de vaga el contractista estarà obligat, a judici de l’Ajuntament a prestar els 
serveis mínims, havent d’avisar-lo amb una antelació mínima de 48 hores als fets 
al·ludits. 
 
El contractista assumeix el compromís d’actuar de forma immediata (i en tot cas abans 
de 12 hores des de la comunicació telefònica o per qualsevol altre mitjà de l’incident) 
en circumstàncies especials o urgents a petició de l’Ajuntament. 
 
El contractista ha d’informar prèviament de totes les variacions contractuals, 
increments i disminucions de tota mena de les prestacions adjudicades, reorganització 
del servei i/o horaris, amb la suficient antelació, per tal de ser aprovades per 
l’Ajuntament. 
 
El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a 
tercers o a la pròpia administració en l’execució del contracte. També serà 
responsable del manteniment les zones objecte d’aquest contracte, a excepció dels 
casos en què el dany hagi estat produït per tercers (obres, vandalisme, col·lisions, 
etc.) condicions climatològiques extremes, per catàstrofes o per causes de força major.  
 
Per a la reparació d’aquest tipus de danys (vandalisme, col·lisions, condicions 
climatològiques ….), prèvia sol·licitud documental, el contractista elaborarà una relació 
valorada dels treballs a realitzar, que lliurarà a l’Ajuntament per tal que l’aprovi, si 
s’escau, d’acord al procediment establert, la qual serà objecte de facturació 
independent. L’Ajuntament es reserva el dret d’adjudicar a una altra empresa les 
tasques de reparació no inclosa en el llistat de preus unitaris. 

CLÀUSULA DESENA. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE  
 
A més són obligacions essencials del contractista les següents: 
 
1.- El contractista ha de complir i estar al corrent, en tot moment, de totes les 
obligacions en matèria laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball 
(Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals) i, en general, de les que li corresponguin 
com a empresa o industrial. L’adjudicatari serà responsable de totes les obligacions i 
prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a terme els 
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serveis, d’acord amb les disposicions dels convenis i les ordenances de treball que hi 
siguin aplicables. 
 
Respecte a allò disposat a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, el contractista farà entrega a l’Ajuntament abans de l’inici del servei, la 
informació següent: 
 

- Avaluació de riscos de l’activitat concreta del licitador. 
 
- Copia firmada pel treballador/s de l’entrega i correcta utilització dels equips     

de protecció individual. 
 
- Copia del contracte de servei de prevenció. 
 
- Copia firmada pel treballador/s conforme rep o ha rebut la formació 
· adequada. 
 
- Copia d’haver efectuat la revisió anual corresponent a la vigilància a la salut 
· dels operaris. 

 
Igualment si els treballadors del contractista coincidissin en l’execució del servei amb 
altres treballadors seus o d’altres empreses, respectaran estrictament les mesures de 
seguretat i salut adoptades per aquests serveis i col·laboraran en l’adopció de les 
mesures necessàries per què les mateixes siguin plenament eficaces, donant les 
instruccions necessàries als seus treballadors. 
 
En aquest sentit el contractista haurà de presentar quan l’Ajuntament així ho requereixi 
els corresponents justificants que acreditin el compliment de les seves obligacions 
tributàries i de Seguretat Social. 
 
En conseqüència, el contractista respondrà de qualsevol sanció o indemnització que 
s’imposi amb motiu d’infracció de la normativa esmentada a l’Ajuntament, havent en tot 
moment de fer efectiu l’import de la sanció o indemnització a l’Ajuntament de les 
sumes que l’Ajuntament hagi de pagar. 
 
2.- El contractista ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries. Seran de 
compte del contractista impostos, drets i taxes originats per la seva activitat. 
 
3.- El contractista haurà d’assumir la total responsabilitat civil, amb sencera indemnitat 
de l’Ajuntament, dels danys i perjudicis que la prestació del servei pugui ocasionar tant 
a tercers com als béns propietat de l’Ajuntament, sens perjudici de les responsabilitats 
contractuals que s’escaiguin. A aquests efectes el contractista-adjudicatari haurà de 
tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi un dany no inferior a 600.000 euros per sinistre, de la qual lliurarà còpia a 
l’Ajuntament, així com de les primes que siguin satisfetes amb caràcter anual. 
 
4.- El contractista no podrà cedir el contracte sense l’autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
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L’incompliment de les obligacions que s’hagin qualificat com a essencials serà causa 
de resolució del contracte, de conformitat amb l’article 211 de la LCSP, sense perjudici 
dels supòsits en que la normativa prevegi la imposició de penalitats. 

CLÀUSULA ONZENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 

Les condicions especials en relació a l’execució del contracte, d’obligat compliment per 
part del  contractista i, si s’escau, per les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen a continuació: Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels 
materials i productes fungibles utilitzats durant l'execució del contracte. 

CLÀUSULA DOTZENA. SUBROGACIÓ DE PERSONAL 

L’adjudicatari (LOT 2), restarà obligat a subrogar al personal que presta els seus 
serveis en la contracta actual. Per tal de contribuir i garantir el principi d’estabilitat en 
l’ocupació, l’absorció del personal entre les empreses que se succeeixin en la 
prestació dels serveis objecte de la present licitació, es regirà per les prestacions del 
conveni estatal de jardineria vigent. L’adjudicatari, en conseqüència, es subrogarà en 
tots els drets, antiguitat, categoria, etc... dels treballadors actualment adscrits a la 
contracte, sense que els seus havers puguin ser disminuïts (Veure ANNEX 10 – FITXA 
DEL PERSONAL A SUBROGAR).  

CLÀUSULA TRETZENA. SUBCONTRACTACIÓ 
 

L’adjudicatari només podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte 
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació. 

CLÀUSULA CATORZENA. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DAD ES 
 

El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 
sent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Aquest deure es 
mantindrà durant el termini de cinc anys des del coneixement de la informació.  
 
El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la Llei 
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de 
desenvolupament, conforme allò previst a la Disposició addicional 25 de la LCSP. 

CLÀUSULA QUINZENA. PENALITATS 
 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general a la LCSP, especialment les determinades a l’article 201 de LCSP, en relació a 
les obligacions socials, ambientals i laborals, així com les que amb caràcter específic 
es detallen a continuació les quals es graduaran segons siguin molt greus, greus o 
lleus: 
 
1. Seran infraccions molt greus i la seva sanció consistirà amb la imposició de multes 
de 2.001 a 4.000 euros i/o la resolució del contracte: 
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- Incompliment de les prescripcions sanitàries. 
 

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social o tributàries 
 

- La cessió, subarrendament o traspàs total o parcial, del contracte sense 
l’autorització de l’Ajuntament. 
 

- La reiteració en faltes greus. 
 
2. Seran infraccions greus i la seva sanció consistirà amb la imposició de multes de 
1.001 a 2.000 euros:  
 

- Retard en el començament de la prestació del servei superior a un dia, sempre 
que no existeixi una causa de força major. 

 
- Paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei. 

 
- Retard sistemàtic en la prestació del servei, respecte a l’horari i termini 

establert. 
 

- No utilització dels mitjans mecànics o humans ofertats. 
 

- Utilització de mitjans en mal estat de conservació. 
 

- Desobediència a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació de 
serveis indicada en el contracte. 

 
- Rebre, tant l’empresa contractada, com qualsevol treballador de la mateixa, 

alguna remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament 
autoritzada. 

 
- Tractament incorrecte amb els usuaris del servei. 

 
- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei. 

 
- Incompliment dels protocols de control de servei. 

 
- Reiteració en la realització de faltes lleus. 

 
3. Seran infraccions lleus totes les no previstes anteriorment, i que no compleixin 
d’alguna manera les condicions establertes en aquest contracte, i sempre que siguin 
en perjudici lleu del servei amb la imposició de multes de 60 a 1.000 euros. 
 
En el supòsit que es produeixi una demora en l’execució del contracte o en cas de 
l’incompliment dels terminis parcials per causes imputables al contractista, s’estarà al 
que disposa l’article 193 de la LCSP. 
 
L’òrgan competent per imposar les penalitzacions serà la Junta de Govern Local, amb 
l’audiència prèvia de l’afectat, i a proposta del servei tècnic municipal competent o del 
responsable municipal del contracte. L’acord que s’adopti imposant les penalitats serà 
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immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les 
certificacions o factures que s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, quan 
no es puguin deduir del pagament esmentat, tal com preveu l’article 194 de la LCSP. 
 
A més, la Junta de Govern Local podrà imposar penalitats per l’incompliment o 
compliment defectuós de la prestació de l’objecte del contracte, incompliment de les 
obligacions essencials del contracte si així s’ha establert a la LCSP, i per 
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del 
contracte, sense perjudici de la facultat de resolució del contracte per incompliment 
reiterat, conforme a l’article 192 de la LCSP. 
 
Si la penalitat comporta danys i perjudicis per l’òrgan de contractació, serà exigible la 
indemnització corresponent. 
 
Pel supòsit que contractista obligat incompleixi l’obligació prevista a l’article 130 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 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, se li imposarà també, una 
penalitat per quantia equivalent al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs.  

CLÀUSULA SETZENA. INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS CAUSATS A 
TERCERS 
 
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
tret que els perjudicis esmentats hagin estat ocasionats per una ordre immediata i 
directa de l’Ajuntament, supòsit en què serà responsable aquest últim dintre dels límits 
assenyalats a les lleis, tal com preveu l’article 196 de la LCSP. 
 
Als efectes de l’apartat anterior, el contractista està obligat a subscriure una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim de 600.000 euros, i que haurà 

de mantenir vigent durant tot el període del contracte i fins que es compleixi el termini 
de garantia. 

III. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  

CLÀUSULA DISSETENA. PROCEDIMENT OBERT 
 

L’adjudicació del contracte es tramita mitjançant el procediment obert previst a l’article 
156 de la LCSP, subjecte a regulació harmonitzada en ordre al valor estimat del 
contracte. 
 
En cas que l’expedient es declari urgent, els terminis de licitació, adjudicació i 
formalització es podran reduir a la meitat, d’acord amb l’article 119 de la LCSP.  
 
No obstant, no s’aplicaria la reducció del termini a la formalització en tant que el 
contracte és susceptible de recurs especial de contractació conforme a l’article 44 de 
la LCSP. 
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La present licitació es publicarà amb un anunci al Diari Oficial de la Unió Europea i al 
Perfil de contractant.  

CLÀUSULA DIVUITENA. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte i que avaluarà les ofertes és la 
Mesa de contractació, que actuarà d’acord amb les previsions contingudes en aquest 
plec i sense perjudici de la emissió dels informes tècnics que aquesta hagi de precisar. 
 
La Mesa de contractació serà designada per l’òrgan de contractació i la seva 
composició es publicarà al perfil del contractant, conforme al previst a la Disposició 
addicional 2a. de la LCSP. 
 
La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o una 
persona funcionària d’aquest i en formaran part, com a vocals, el/la secretari/a de 
l’Ajuntament, o si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció 
d’assessorament jurídic, i l’interventor/a o, si s’escau, l’òrgan que tingui atribuïdes les 
funcions de control econòmic i pressupostari, així com aquells altres que es designin 
per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari o personal laboral fix al servei 
de l’Ajuntament, o membres electes, limitat a un terç del total de membres de la Mesa 
de contractació, sense que el número total dels membres de la Mesa de contractació 
pugui ser inferior a tres.  
 
Un funcionari de l’Ajuntament actuarà com a secretari de la Mesa de contractació i per 
tant deixarà constància en les corresponents actes que s’hagin d’emetre envers a 
l’actuació d’aquesta, de les comunicacions a les empreses licitadores, de les esmenes 
dels defectes admeses i del resultat de l’acte d’obertura pública de proposicions i, en 
definitiva, de totes les actuacions que en la fase de qualificació i obertura dels sobres 
es produeixin. 
 
Per a la vàlida constitució de la Mesa es requerirà la presència dels membres previstos 
a l’article 21.7 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i les seves decisions s’hauran 
d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la meitat més un de tots els membres que 
l’integrin amb dret de vot. 
 
Els membres de la Mesa de contractació no han de tenir cap conflicte d’interessos en 
relació a aquest contracte i, a tals efectes, declararan, en el moment de constitució de 
la Mesa, que no tenen directa o indirectament, un interès financer, econòmic o 
personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència. 
 
La composició de la Mesa de contractació és la que figura a continuació: 
 
President: Sr. Pere Vila Frigola, alcalde de l’Ajuntament de les Preses, o persona en 
qui delegui.  
Vocal: Sr. Rafael Berga Vayreda, secretari-interventor de l’Ajuntament de les Preses, o 
persona en qui delegui.  
Vocal: Sr. Xavier Pujolar Font, cap de comptabilitat de l’Ajuntament de les Preses, o 
persona en qui delegui.  
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Secretari: Sr. Jordi Bassagañas Clavaguera, qui actua com a Secretari de la Mesa de 
Contractació, o persona en qui delegui. 

CLÀUSULA DINOVENA: CAPACITAT PER LICITAR 
 
Es reserva la participació en el procediment d’adjudicació del LOT 1 als Centres 
Especials de Treball. Els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres 
Especials de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o 
organisme similar d’altres Comunitats Autònomes. S’haurà de disposar de la 
corresponent acreditació amb número de registre oficial i complir amb els requisits 
establerts per l’ordenament jurídic vigent. 
 
A la licitació del LOT 2, podran concórrer-hi les persones naturals i jurídiques 
legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, amb el grau de solvència exigida 
en aquest plec i que no es trobin compreses en cap de les circumstàncies que 
impedeixen contractar amb l'Administració Pública, previstes a l’article 71 de la LCSP.  
 
El contracte s'atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d'empresaris constituïda a l'efecte que s'obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i 
que compleixi amb el que preceptua l'article 69 de la LCSP. 

CLÀUSULA VINTENA: SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA 
 

L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica es durà a terme pels 
mitjans que s’especifiquen a continuació conforme estableixen els articles 87, 90 i 92  
de la LCSP o, alternativament, pels mitjans que s’especifiquin: 
 
1. Solvència econòmica i financera 
 

- Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de 
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 
les ofertes per un import igual o superior a: 

 
LOT 1.- SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS, AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS (66.657,72 €)  
 
LOT 2.- QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS MIL QUARANT-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (486.048,54 €)  
 
LOTS 1 i 2 – CINC-CENTS CINQUANTA-DOS MIL, SET-CENTS SIS EUROS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS D’EURO (552.706,26 €) 
 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en 
el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
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- Assegurança de responsabilitat civil 
 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant un certificat de l’asseguradora de vigència amb 
una pòlissa amb un mínim assegurat de 600.000 €. 
 
2. Solvència tècnica 
 

- Relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys corresponents 
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del contracte 

 
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant els certificats emesos per les diferents 
administracions públiques. 
 

- Certificat d’inscripció al Registre oficial de productors i operadors de mitjans de 
defensa fitosanitària de Catalunya 

 
Aquest requisit s’acreditarà aportant el certificat corresponent. 
 

- Certificat d’estar en disposició de les ISO següents: la 9001, la 14001 i la 
180001. 

 
Aquest requisit s’acreditarà aportant el certificat corresponent. 
 

- Acreditació d’adscriure un operari que disposi de Carnet de Manipulador de 
Productes Fitosanitaris de nivell Qualificat i un operari amb Carnet de 
Manipulador de Productes Fitosanitaris de nivell Bàsic. 

 
Aquest requisit s’acreditarà aportant el certificat corresponent del treballador juntament 
amb la justificació que aquests estan integrats a l’estructura de l’empresa. 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. REGISTRES OFICIALS DE LICITADORS 
 

La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI), o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic, acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, la representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així com les altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no de les prohibicions de 
contractar que constin, de conformitat amb l’article 96 de la LCSP. 
 
El certificat d’inscripció es presentarà juntament amb la declaració responsable de la 
vigència de les dades que inclou, sense perjudici de les comprovacions per 
acreditacions que pugui haver de realitzar la Mesa de contractació. 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. GARANTIA PROVISIONAL 
 

D’acord amb l’establert en l’article 106.1 LCSP no es procedirà a l’exigència de 
garantia provisional. 
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació 
i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, accessible des del Perfil del contractant de l’Ajuntament de les Preses 
(https://bit.ly/2lHCg3H). En cas de dubtes en relació al procediment de presentació 
d’ofertes disposen d’informació a través del següent enllaç: https://bit.ly/2JywZaO. 
 
La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del 
trenta-cinc dies naturals comptats a partir de la data d'enviament de l'anunci de 

licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea, exclusivament de forma 
electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la de la 
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició 
de candidats i entitats licitadores per a tal fi, disponible a l’apartat de licitacions del 
següent enllaç: https://bit.ly/2lHCg3H. 
 
Una vegada publicat l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea caldrà publicar 
també l’anunci en el perfil de contractant, conforme a l’article 135 de la LCSP. 
 
D'acord amb la Disposició addicional 16ª de la LCSP, l'enviament per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada 
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim 
de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es 
considerarà que l'oferta ha estat retirada. 
 
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors 
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.  
 
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques. 
 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva 
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament. 
 
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un 
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 
temps. 
 

https://bit.ly/2lHCg3H
https://bit.ly/2JywZaO
https://bit.ly/2lHCg3H
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Les proposicions per prendre part a la licitació constaran en tres (3) sobres digitals 
tancats i signats pel licitador o persona que el representi. 
 
Tots els documents que es presentin han de ser autèntics de conformitat amb la 
legislació vigent i les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català o al castellà.  

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 
 

Les proposicions s’ajustaran als plecs i la documentació que regeix la licitació, i la seva 
presentació suposa l’acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut de 
la totalitat de les clàusules o condicions, de conformitat amb l’article 139 de la LCSP. 
 
Les proposicions es presentaran amb la documentació separada per arxius electrònics 
com a continuació s’indiquen, fent constar en cadascun d’ells els seu respectiu 
contingut i el nom del licitador. 
 
SOBRE DIGITAL NÚM. 1 (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

 
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el qual s’adjunta com a ANNEX 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el 

següent: 
 
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC.  
 
- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec.  
 
- Que no està incursa en prohibició de contractar (en especial, cal tenir en compte les 
prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP i les  previstes en l’art.71.2 d) 
en la nova redacció establerta pel RDL 14/2019, de 31 d’octubre).  
 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC.  
 
- En el seu cas, pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 
LCSP. Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o 
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
aixícom diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de 
les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a 
“persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.  
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa 
a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El 
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DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que 
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la propos ició.  
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la 
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del 
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o 
que tingui intenció de subcontractar. 
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 
mitjançant la presentació del DEUC.  
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita 
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.  
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat 
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 
 
SOBRE DIGITAL NÚM. 2 (OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS DE 
JUDICI DE VALOR)  
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En aquest sobre 2 s’inclourà la proposta corresponent als diferents aspectes a valorar 
mitjançant un judici de valor, formulada d’acord amb el model que consta a l’ANNEX 2 

del present plec de clàusules i al què disposa la clàusula 26 dels presents plecs.  
 
SOBRE DIGITAL NÚM. 3 (OFERTA AVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS 
OBJECTIUS)  

 
El SOBRE DIGITAL NÚM. 3 contindrà:  
 
a) La proposició econòmica a formular conforme al model que s’adjunta com a ANNEX 

3 a aquest plec.  
 
b) S’enumerarà la maquinària, eines i equip de treball de que disposi el licitador, 

omplint a tal efecte L’ANNEX 3 A o 3 B (depenent dels lots als quals es liciti) i 
s’incorporarà aquest document al sobre.   
 
c) S’indicarà finalment si es té disponibiliat d’un magatzem i el lloc on es troba ubicat 

(municipi i adreça).  
 

Important: Els licitadors hauran de presentar i incloure en aquest sobre la 
documentació acreditativa de disposar efectivament de la maquinària, vehicles, eines, 
equips de treball o magatzem, puntuables, assenyalant en el seu cas la matrícula del 
vehicle, fitxa tècnica del vehicle, permís de circul·lació del vehicle i documentació que 
n’acrediti la titularitat o disponibilitat (contracte d’arrendament amb el titular del vehicle, 
conveni d’ús amb el titular del vehicle), fotografies dels equips d’eines i del material de 
senyalització i documentació acreditativa de la disponibilitat d’un magatzem en el seu 
cas.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 
empreses que la composen.  
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. A través 
de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les 
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que 
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la 
composen.  
 
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les 
persones signants del DEUC.  
 
Declaracions de confidencialitat: Les empreses licitadores podran assenyalar respecte 
de cada document i/o dades presentades (en qualsevol dels sobres), si contenen 
informació confidencial. Es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen 
secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva 
difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu 
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tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol 
altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, 
ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap 
cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC. La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràc ter 
confidencial. 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. ESMENA DE DOCUMENTS 
 
La Mesa de contractació, davant defectes esmenables requerirà el licitador perquè en un 
termini no superior a tres dies naturals corregeixi els defectes o les omissions 
esmenables que observi. Si no s’esmena en el termini requerit, la Mesa de contractació 
entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta. 
 
Quan no sigui possible corregir els vicis, els defectes o les omissions en el termes que 
estableix l’article 84 del RGLCAP, les proposicions seran rebutjades mitjançant 
resolució motivada. 
 

El fet d’incloure al sobre núm. 2 (criteris avaluables mitjançant judicis de valor) qualsevol 
documentació relativa al sobre núm. 3 (criteris avaluables mitjançant l’aplicació de 
fórmules) comportarà de forma automàtica l’exclusió del licitador.  

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS 
 
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del SOBRE DIGITAL 1 i qualificarà la 
documentació administrativa continguda en aquest sobre. Si fos necessari, la Mesa 
concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè el licitador corregeixi els 
defectes o les omissions esmenables observats en la documentació presentada.  
 
Cas que no fos necessari concedir el termini de correcció indicat, el mateix dia  
d’obertura del SOBRE DIGITAL 1, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura i 
examen del SOBRE DIGITAL NÚM. 2 comprensiu de la documentació tècnica a 
ponderar mitjançant un judici de valor. 
 
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar els aclariments 
que consideri precisos, respectant en tot cas el principi de publicitat i no discriminació 
dels licitadors que, en cap cas, podran modificar les seves ofertes. De la mateixa 
manera la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri precisos. 
 
El resultat d’aquesta valoració es publicarà al Perfil del Contractant. 
 
Reunida de nou la Mesa de Contractació, ja publicada la valoració assignada a la 
documentació tècnica a ponderar mitjançant un judici de valor, es procedirà, en un 
acte públic al qual es convocarà els interessats, a l'obertura del SOBRE DIGITAL 
NÚM.3.  
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També en aquest cas si les ofertes presentades poden induir a error o a diverses 
interpretacions, la Mesa podrà sol·licitar aclariments, respectant en tot cas el principi 
de publicitat i no discriminació dels licitadors que, en cap cas, podran modificar-les. 
 
De tot allò actuat se’n deixarà constància documental a l’expedient i aquesta 
circumstància es publicarà al Perfil del Contractant de la Corporació.  
  
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor 
(SOBRE DIGITAL NÚM.2) i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (SOBRE 
DIGITAL NÚM.3), la Mesa de Contractació proposarà a l’adjudicatari del contracte. 

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

Els criteris d’adjudicació del contracte, ordenats de manera decreixent i basats en el 
principi de la millor relació qualitat preu, conforme al que estableixen els articles 145, 
146 i 159 de la LCSP són els que figuren a continuació: 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÀTICA O QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR (COMUNS ALS LOTS 1 I 2):  
 
FINS A 35 PUNTS. 

 
En aquest sobre (DIGITAL NÚM.2) s’inclourà una memòria redactada pel licitador, en 
la qual, entre totes aquelles altres consideracions que estimi pertinent, inclourà com a 
mínim: 
 
1.- Pla de treball - Es valorarà la proposta de planificació i programació del servei, que 

haurà de ser aprovada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de les Preses. S’hauran de 
detallar els processos i tasques associades a cada espai, d’acord amb els plans de 
manteniment establerts. S’hauran d’establir dispositius àgils per al bon funcionament 
del servei, que atenguin les demandes de l’ajuntament, amb dades de control 
(operacions, queixes, suggeriments,anomalies. La planificació haurà de ser dinàmica i 
adaptable a cada situació concreta)1.................................................FINS A 10 PUNTS.  
 
2.- Planificació i gestió ambiental del servei pel que fa a mesures d’estalvi 
d’aigua, gestió integrada de plagues, gestió de residus i estalvi energètic - Es 

valoraran les mesures favorables a la correcte gestió dels residus, mínima afectació de 
la fauna, l’estalvi d’aigua, la preservació de la qualitat de l’aire, minimització de 
l’emissió de sorolls, prevenció de la contaminació del sòl o l’estalvi 
energètic.............................................................................................FINS A 10 PUNTS.  
 
3.- Organització dels recursos humans - Es valorarà l’adequació de la plantilla i llocs 

de treball directes de manteniments i el reforç de personal per a tasques específiques 
i/o especials; la distribució i coherència dels recursos humans destinats amb la 
justificació de l’estructura de funcionament ben exposada i amb els organigrames 
corresponents detallats. Recursos indirectes de control i gestió del servei reals i amb 
dedicació concreta al servei ............................................................... FINS A 10 PUNTS.  
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La valoració s’efectuarà d'acord amb el següent desglossament: 
 

 Personal adscrit al servei (es valorarà que el licitador disposi del personal 

facultatiu, tècnic i auxiliar en nombre suficient per portar a terme els treballs 
d’acord amb el present plec de condicions i la seva oferta, el qual haurà de 
reunir les condicions d’aptitud i pràctica requerides. Es valorarà que el personal 
tingui una qualificació professional justificada pels treballs que li són assignats 
així com la seva experiència ..................................................FINS A 3 PUNTS. 

 
 Distribució i coherència dels recursos humans emprats per al servei (es 

valorarà l’estructuració dels recursos humans adscrits al 

servei).....................................................................................FINS A 3 PUNTS. 

 
 Encarregat destinat al servei (es valorarà l’experiència i els coneixement de 

l’encarregat que per compte del licitador organitzi, coordini i supervisi  les 

tasques objecte de licitació)....................................................FINS A 4 PUNTS. 

 
4.- Gestió i atenció dels serveis extraordinaris i d’emergència - Es valorarà la 

capacitat de l’empresa per fer front a qualsevol incidència a la via pública dins l’horari 
laboral, sense que se’n ressenti el servei. L’empresa s’haurà d’encarregar de les 
avaries dels sistemes de reg que es produeixin i de qualsevol incidència que afecti 
l’arbrat viari i/o la jardineria municipal: retirada de branques caigudes, aixecaments de 
capçades ocasionals, asprar exemplars amb risc de caiguda, problemes amb façanes, 
semàfors, desbrossaments,... i totes aquelles feines designades per la direcció tècnica 
de l’administració. Fora de l’horari laboral, l’Ajuntament de les Preses també podrà 
sol·licitar serveis d’emergència, que seran considerats com extraordinaris. Serveis 
d’emergència són caiguda d’arbres, recollida d’abocaments de fracc ió vegetal, 
caigudes o fractures de branques i alteracions de les programacions de sistemes de 
regs automàtics)2...............................................................................FINS A 5 PUNTS.  

 
La valoració es realitzarà d’acord amb el judic i de valor de la Mesa de Contractació, i 
es valorarà especialment, la quantitat de personal adscrit al servei, la seva titulació i 
categoria professional i el règim de contractació, els preus unitaris de les diferents 
tasques, la maquinària i eines. 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA:  
 
Específics per al LOT 1: FINS A 65 PUNTS 

 
1.- A la millor oferta econòmica  ...........................................fins a un màxim de 20 punts. 

 
A la millor oferta econòmica se li atorgarà la màxima puntuació (20 punts) i a les altres 
en forma proporcional respecte d’aquella i d’acord amb la següent fórmula: 
 
P = 20 x Ofm/Of 
P = Puntuació obtinguda 
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Ofm = Oferta econòmica mínima 
Of = Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora. 
 
2.- Acreditació de disposar de la següent maquinària, eines i equip de treball fins a un 
màxim de 40 punts: 
 

 Tractors tallagespa. Per cada tractor tallagespa 3 punts amb un màxim de          
.....................................................................................................................6 punts 

 Desbrossadora. Per cada desbrossadora 1 punt amb un màxim de ........4 punts 

 Segadora. Per cada segadora 1 punt amb un màxim de  .........................2 punts 

 Retallatanca. Per cada retallatanca 1 punt amb un màxim de ..................3 punts 

 Bufador. Per cada bufador 1 punt, amb un màxim de ...............................2 punts 
 Motocultor. Per cada motocultor 1 punt, amb un màxim de  .....................3 punts 

 Dipòsits de reg (capacitat mínima 1000 l). Per cada dipòsit de reg 2 punts amb 
un màxim de ...............................................................................................4 punts  

 Vehicle destinat al servei, tipus camionet:  
 Amb etiquetatge ZERO.................................................................10 punts  
 Amb etiquetatge ECO .....................................................................7 punts 

 Per cada equip d’eines eines compost de 3 aixades, 2 rampins, 3 cossis, 2 
pales i 1 pic, 1 punt, amb un màxim de ......................................................3 punts  

 Material de senyalització (conos en nombre no inferior a 10, tanques en nombre 
no inferior a 5, triangles en nombre no inferior a 5) ...................................3 punts 

 
3.- Proximitat del local – magatzem– Es valorarà que el licitador disposi d’un local al 

municipi o pròxim al municipi de les Preses per realitzar les funcions de magatzem de 
la maquinaria, eines i dels vehicles adscrits a la contracta per tal de facilitar i agilitar les 
feines pròpies del servei, incloent situacions d’emergència...................Fins a 5 punts.  
 

 En un radi inferior a 7 Km de X  .................................................................5 punts 

 En un radi superior a 7 Km de X i inferior a 15 Km de X ...........................3 punts 

 En un radi superior a 15 Km de X i inferior a 20 Km de X ...........................1 punt 

 En un radi superior a 20 Km ....................................................................0 punts 

 
Sent x: distancia en km des de la seu de l’Ajuntament (c/Major 2), fins al magatzem 
proposat. 
 
LOT 2: FINS A 105 PUNTS 

 
1.- A la millor oferta econòmica  ...........................................fins a un màxim de 20 punts. 

 
A la millor oferta econòmica se li atorgarà la màxima puntuació (20 punts) i a les altres 
en forma proporcional respecte d’aquella i d’acord amb la següent fórmula: 
 
P = 20 x Ofm/Of 
P = Puntuació obtinguda 
Ofm = Oferta econòmica mínima 
Of = Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora. 
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2.- Acreditació de disposar de la següent maquinària, vehicles eines i equips de treball 

fins a un màxim de 100 punts: 
 

 Camió pop per a la retirada de restes vegetals ...................................... 10 punts 

 Tractor amb braç desbrossador  ..............................................................10 punts 
 Plataforma elevadora per a la poda d’arbrat de gran alçada...................10 punts 

 Plataforma elevadora per a la poda d’abres de grandaria mitja ..............10 punts 

 Retroexcavadora.........................................................................................5 punts 

 Biotrituradora...............................................................................................5 punts 

 Tractors tallagespa. Per cada tractor tallagespa 3 punts amb un màxim de          
 ....................................................................................................................6 punts 

 Desbrossadora. Per cada desbrossadora 1 punt amb un màxim de ........4 punts 
 Segadora. Per cada segadora 1 punt amb un màxim de  .........................2 punts 

 Retallatanca. Per cada retallatanca 1 punt amb un màxim de ..................3 punts 

 Bufador. Per cada bufador 1 punt, amb un màxim de ...............................2 punts 

 Motocultor. Per cada motocultor 1 punt, amb un màxim de  .....................3 punts 

 Dipòsits de reg (capacitat mínima 1000 l). Per cada dipòsit de reg 2 punts amb 
un màxim de  ..............................................................................................4 punts  

 Vehicle destinat al servei, tipus camionet:  
o Amb etiquetatge ZERO.................................................................10 punts  
o Amb etiquetatge ECO .....................................................................7 punts 

 Furgoneta de transport, destinada al servei.  
o Amb etiquetatge ZERO.................................................................10 punts  
o Amb etiquetatge ECO. ....................................................................7 punts 

 

 Per cada equip d’eines eines compost de 3 aixades, 2 rampins, 3 cossis, 2 
pales i 1 pic, 1 punt, amb un màxim de......................................................3 punts  

 Material de senyalització (conos en nombre no inferior a 10, tanques en nombre 
no inferior a 5, triangles en nombre no inferior a 5) ...................................3 punts 

 
3.- Proximitat del local – magatzem– Es valorarà que el licitador disposi d’un local al 

municipi o pròxim al municipi de les Preses per realitzar les funcions de magatzem de 
la maquinaria, eines i dels vehicles adscrits a la contracta per tal de facilitar i agilitar les 
feines pròpies del servei, incloent situacions d’emergència...................Fins a 5 punts.  
 

 En un radi inferior a 7 Km de X  .................................................................5 punts 

 En un radi superior a 7 Km de X i inferior a 15 Km de X ...........................3 punts 

 En un radi superior a 15 Km de X i inferior a 20 Km de X ...........................1 punt 

 En un radi superior a 20 Km ....................................................................0 punts 

 
Sent x: distancia en km des de la seu de l’Ajuntament (c/Major 2), fins al magatzem 
proposat. 
 
En cas d’empat entre dues o més ofertes, s’aplicaran el següents criteris específics per 
al desempat: 
 
a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la plantilla un percentatge de treballadores amb 
discapacitat superior al que imposi la normativa. 
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b) Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/20107, de 13 de 
desembre, per a la regulació del règim d’empreses d’inserció que compleixin amb 
els requisits establerts en aquesta normativa. 

c) Proposicions d’empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats dones i homes. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat s’ha d’aportar en el moment en 
què es produeixi l’empat, no amb caràcter previ. 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O 
DESPROPORCIONATS 
 

Les ofertes amb valors anormals o desproporcionats, conforme a l’article 149 de la 
LCSP, s’apreciaran conforme l’aplicació dels criteris definits a l’article 85 RG 
1098/2001 pel conjunt de la puntuació obtinguda. 
  
La justificació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats únicament serà 
requerida per la Mesa de contractació després de l’acte de classificació, cas que la 
oferta amb valor anormal o desproporcionada sigui la classificada en primer lloc. 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA . CLASSIFICACIÓ D’OFERTES  
 
La Mesa de Contractació classificarà les ofertes per ordre decreixent en ordre als 
criteris d’adjudicació previstos en el plec i en base als informes tècnics sol·licitats i 
elevarà la proposta corresponent a l’òrgan de contractació. 
 
Una vegada acceptada la proposta de classificació de la mesa de contractació per 
l’òrgan de contractació, el servei corresponent requerirà al licitador que hagi presentat 
la millor oferta perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa següent, llevat que 
s’hagi presentat la certificació del Registre Oficials de Licitadors,  juntament amb la 
garantia definitiva: 
 

a) Documentació relativa a la personalitat i  representació del contractista. 
 
a.1) Document Nacional d'Identitat contractista o persona que legalment el representi. 
 
a.2) Si es tracta de persona jurídica l'escriptura de constitució de la societat i estatuts 
socials vigents, degudament inscrits en el Registre competent. 
 
a.3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà 
portar, a més, el poder notarial suficient. 
 
Els documents podran ser originals o còpies compulsades. 
 
La compulsa de fotocopies es realitzarà al registre de l’Ajuntament.  
 
La validació del poder de representació, es realitzarà pel Secretari de l’Ajuntament. 
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b) Documentació relativa a la solvència del contractista conforme a la clàusula 
dinovena. 

 
c) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 
 
c.1) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan 
competent de l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en 
qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les 
proposicions. 
 
c.2) Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o, l’últim 
rebut degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en 
relació amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions. 
 
c.3) Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de 
Seguretat Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en 
iguals termes que recull l’apartat b) anterior. 
 
De no complimentar-se adequadament la documentació requerida en el termini 
atorgat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i se li exigirà el 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici 
de l’establert a l’article 71.2 a) de la LCSP. 
 
En aquest supòsit es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent 
licitador, en funció de l’ordre en que s’hagin classificat les ofertes. 
 
En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi 
que és anormalment baixa conforme a l’article 149 de la LCSP, la mesa de 
contractació requerirà en la comunicació anterior a l’empresa perquè justifiqui l’oferta 
en el termini raonable que en cada cas s’indiqui. 
 
La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació 
annexa, les actes de la mesa de contractació i, si s'escau, dels informes tècnics 
requerits es remetran a l'òrgan de contractació competent per tal que resolgui el 
procediment d’adjudicació regulat en aquest plec, amb pronunciament exprés sobre 
les observacions o reserves presentades. 

CLÀUSULA TRENTENA. GARANTIA DEFINITIVA  
 
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de 
constituir la garantia definitiva, que li serà fixada en l’acte de classificació, per un 
import equivalent al 5 per cent  l’import d’adjudicació, excloent-hi l’IVA.  
 
La garantia definitiva podrà ser ampliada fins al 10 per cent de l’import d’adjudicació, 
excloent-hi l’IVA en els casos en què l’oferta de l’adjudicatari resultes inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat, conforme a l’article 107 de la LCSP. 
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La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes establertes en 
l’article 108 de la LCSP.  
 
En el cas en què es facin efectives sobre aquesta garantia penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la 
garantia en la quantia que correspongui en el termini de 15 dies naturals des de 
l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 
 
Si com a conseqüència d’una modificació del contracte s’experimenta una variació del 
preu, la garantia s’haurà de reajustar per tal que guardi la deguda proporció amb el 
nou preu en el termini de 15 dies naturals des de la data en que es notifiqui a 
l’empresari l’acord d’adjudicació.  

CLÀUSULA TRENTENA-UNENA. ADJUDICACIÓ 
 

L’òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte en el termini màxim 2 mesos a 
comptar des de l’obertura del sobre 2, de conformitat amb allò previst a l’article 158 de 
la LCSP. 
 

De no produir-se l’adjudicació en els terminis assenyalats, els licitadors tindran dret a 
retirar la seva proposició. 
 

L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el termini de 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació. 
 
L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació, quan existeixi qualsevol 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren a la 
clàusula següent. 
 
L’adjudicació serà objecte de publicac ió al perfil del contractant en el termini de 15 
dies. Així mateix aquesta adjudicació serà notificada als licitadors i candidats per 
qualsevol medi que deixi constància de la recepció pel seu destinatari. En particular 
l’Ajuntament la podrà efectuar  mitjançant un sistema de notificació electrònica d’acord 
amb l’article 151 i la Disposició addicional 15a de la LCSP. 
 
Si s’escau, amb la notificació de l’adjudicació s’adjuntarà escrit indicant les instruccions 
que hauran de complir els treballadors de l’empresa adjudicatària, quan prestin els 
seus serveis en dependències de l’Ajuntament respecte de distintius identificadors, 
actuació en cas d’emergència i comunicacions en cas d’accident, entre d’altres. 
Aquestes instruccions seran d’obligat compliment per part de l’adjudicatari. 

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, per la qual cosa tant 
l’adjudicatari com l’Ajuntament queden obligats al seu compliment i els seran 
d'aplicació les disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la 
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resolució, rescissió i denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el 
seu incompliment.  
 
El contracte es formalitzarà mitjançant atorgament de document administratiu, i en 
donarà fe el secretari general de la Corporació.  
 
La formalització del contracte no es podrà dur a terme abans que transcorrin 15 dies 
hàbils des de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, de conformitat 
amb l’article 153 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat 
recurs especial en matèria de contractació, es requerirà a l’adjudicatari perquè 
formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies a comptar des de l’endemà del 
requeriment.  
 
Quan per raons imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre 
del termini indicat se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació 
(IVA exclòs) en concepte de penalitat, que es farà efectiu contra la garantia definitiva 
constituïda, sense perjudici de l’establert a l’article 71.2 b) en matèria de prohibicions 
de contractació. 
 
Si l’expedient es tramita amb caràcter urgent, l’inici de l’execució del contracte no 
podrà excedir d’un mes, comptat des de la formalització del contracte, de conformitat 
amb l’article 119.2 de la LCSP. 
 
La formalització del contracte s’ha d’enviar per a la seva publicació al Diari Oficial de la 
Unió Europea en un termini màxim de 10 dies des de la seva formalització i, amb 
posterioritat, s’ha de publicar en el perfil de contractant en un termini màxim de 15 dies 
després de la seva formalització, juntament amb el corresponent contracte, conforme a 
l’article 154 de la LCSP. 
 
En cas de contractes subvencionats, conforme a l’article 23 de la LCSP la formalització 
del contracte s’haurà de notificar a l’òrgan de va atorgar la subvenció. 

IV. EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

L’òrgan de contractació, conforme a l’article 62 de la LCSP designarà la persona 
responsable del contracte, a la qual li correspondrà supervisar i coordinar la seva 
execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar 
la correcta realització de l’objecte del contracte.  
 
El responsable del contracte serà el/la Sr. Sra. , si es coneix en el moment d’aprovació 
del present plec de clàusules. En cas contrari, aquesta designació serà comunicada a 
l’empresa contractista immediatament desprès de la formalització del contracte.  

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
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Un cop perfeccionat el contracte, al no haver-se previst modificacions contractuals, 
l’òrgan de contractació competent només podrà incorporar aquelles que compleixin les 
condicions establertes a l’article 205 de la LCSP. 
  

Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme el que disposa l’artic le 
153 de la LCSP i s’han de publicar en el perfil del contractant d’acord amb l’establert 
als articles 207 i 63 de la LCSP. 

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

El contractista podrà traspassar el drets i obligacions del contracte amb autorització 
prèvia de l’òrgan de contractació de conformitat amb l’article 214 de la LCSP. 
 
En el cas que una societat s’hagi constituït específicament per a l’execució del 
contracte, s’estableix la possibilitat de la cessió de les participacions, la qual en tot cas 
també haurà de ser autoritzada amb caràcter previ. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 

El contracte s’entendrà complert quan s’hagi realitzat la totalitat del seu objecte a 
satisfacció de l’Ajuntament.  
 
La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció 
o conformitat per part de l’Ajuntament dintre del mes següent al lliurament dels béns 
en els termes establerts als articles 210 i 300 de la LCSP.  
 
Dintre del termini de 30 dies comptats a partir de la recepció, s’haurà d’acordar si 
s’escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i notificar al contractista la 
liquidació corresponent del contracte, abonant-li el saldo resultant. No obstant, si el 
l’Ajuntament rep la factura amb posterioritat a la data de la recepció, el termini de 30 
dies començarà a comptar des de la correcta presentació pel contractista de la factura, 
conforme al previst a l’article 210 de la LCSP. 
 
En cas que els béns no es trobin en estat de ser rebuts, es farà constar així en l’acta 
de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè procedeixi a 
l’esmena dels defectes observats o procedeixi a un nou subministrament en les 
condicions pactades, d’acord amb l’article 304 de la LCSP. 

CLÀUSULA TRENTA-SETENA. PERÍODE DE GARANTIA I VICIS O DEFECTES  
 
S’estableix un període de garantia d’un any, o, en el seu cas, l’ofertat per l’adjudicatari. 
 
Durant el període de garantia, el contractista respondrà de la qualitat tècnica dels béns 
i dels materials emprats, i quedarà obligat a reposar els que resultin inadequats o la 
reparació d’aquests, a requeriment dels serveis tècnics de l’Ajuntament, en el termini 
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improrrogable de 15 dies hàbils llevat que aquests n’estableixin un altre de superior, 
ateses les circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar, el qual s’haurà de 
comunicar de forma expressa al contractista. 
 
Si durant el termini de garantia l’òrgan de contractació considerés que els béns 
subministrats no són aptes per a la finalitat que es pretén com a conseqüència dels 
vicis o defectes observats i imputables al contractista i es presumeixi que la reposició o 
reparació dels bens esmenats no seran suficients per assolir la finalitat del contracte, 
podrà abans d’expirar el termini de garantia, rebutjar els béns i deixar-los a càrrec del 
contractista i quedar exempt de l’obligació del pagament pendent, amb la possibilitat 
de recuperar el preu satisfet, conforme a l’article 305 de la LCSP. 

CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA 
 

Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, s’haurà de 
procedir a la devolució de la garantia en el termini màxim de 2 mesos, conforme a 
l’article 111 de la LCSP. 

CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. RESOLUCIÓ 
 
Són causes de resolució del contracte, les establertes als articles 211 i 306 de la 
LCSP. 
 
A més el contracte es podrà resoldre, quan l’òrgan de contractació opti per aquesta 
opció de forma alternativa a la imposició de penalitats, conforme al previst als articles 
192, 193, 202 i concordants de la LCSP. 
 
En tots els casos la resolució del contracte es tramitarà d’acord amb el procediment 
detallat en l’article 191 de la LCSP i els articles 109 i següents del RGLCAP, en el 
termini de sis mesos a comptar des de la data d’incoació del procediment de resolució 
 
A més el contracte es podrà resoldre, quan l’òrgan de contractació opti per aquesta 
opció de forma alternativa a la imposició de penalitats, conforme al previst als articles 
192, 193, 202 i concordants de la LCSP. 
 
L’aplicació i els efectes de les causes de resolució són les que s’estableixen en els 
articles 212, 213 i 307 de la LCSP. 

CLÀUSULA QUARANTENA. INTEGRITAT I COL·LUSIÓ D’INTERESSOS 
 

D’acord amb els articles 1.1. i 64 de la LCSP, que estableixen el principi d’integritat i 
defineixen els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que 
hauran de seguir les empreses seran els que es detallen a l’apartat següent. 
 
Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que pugui afectar el procediment o la relació contractual.  
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A més, i de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, els licitadors i contractistes hauran d’assumir les 
obligacions següents:  
 
a) Rebutjar qualsevol forma de corrupció i vetllar perquè les persones que s’impliquin 

a fer respectar aquest principi no pateixen cap prejudici. 
b) Assegurar que els socis, proveïdors i subcontractistes apliquin uns principis ètics 

compatibles amb els que s’estableixen en aquesta clàusula. 
c) Contribuir a la prevenció dels riscos ètics i assegurar que les alertes es tractin amb 

diligència i eficàcia. 
d) Adoptar mesures adequades per prevenir, detectar i resoldre de forma efectiva els 

conflictes d’interessos que puguin sorgir. 
e) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
f) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
g) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
h) 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.  

i) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.  

j) 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 i 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. 

k) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte.  

l) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, 
ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o 
social.  

m) Abstenir-se de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència. 

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

 
Les obligacions esmentades en la present clàusula tenen el caràcter d’obligació 
essencial del contracte i el seu incompliment d’aquestes obligacions per part dels 
licitadors o contractistes serà causa de resolució del contracte, sens perjudici 
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent. 
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CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. PRERROGATIVES DE L’AJUNTAMENT DE LES 
PRESES I JURISDICCIÓ 
 
L’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 190 de la LCSP, ostenta la prerrogativa 
d'interpretar el contracte administratiu, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució 
d’aquest, acordar la seva resolució i determinar els efectes corresponents a aquesta. 
Igualment ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades pels 
contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts 
en la Llei. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves facultats 
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius. 

CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA. RECURSOS  
 

Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves facultats 
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius.  
 
El contracte serà susceptible de recurs especial en matèria de contractació davant el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils, 
conforme als articles 44 i 50 de la LCSP.  
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present Plec de Clàusules Administratives 
particulars s’ha, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de les Preses, en 
sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2021.  
 

ANNEX 1.— DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ 
(SOBRE NÚM. 1).  
 
Aquest document es pot obtenir al següent enllaç: 
 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ 
 

ANNEX 2 -  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PONDERA MITJANÇANT UN 
JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚM. 2).  

LOT 1 (RESERVAT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL). 
 
En/Na …………………………………………………………………………, major d’edat, 
amb  D.N.I.  núm.  ………………,  i  domicili  a  ………………………………………,  
de………………… (C.P. …………), telèfon: …………………, en representació del 
Centre Especial de Treball d’iniciativa social ………………………,  amb N.I.F. núm. 
………………,  i domicili a……………………………………, assabentat de la tramitació, 
per l’Ajuntament de LES PRESES, de l’expedient per la contractació del LOT 1 
corresponent al servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció a regulació 
harmonitzada. 
 
MANIFESTO: 
 
ÚNIC.- Que formulo oferta, d’acord amb les exigències i amb els criteris de valoració 
establerts al plec de clàusules administratives, establerts a la clàusula  26  del PCAP, 
concretament en relació a : 
 
1.- Pla de treball.   
 
2.- Planificació i gestió ambiental del servei pel que fa a mesures d’estalvi d’aigua, 

gestió integrada de plagues, gestió de residus i estalvi energètic  
 
3.- Organització dels recursos humans. 

 

 Personal adscrit al servei  
 Distribució i coherència dels recursos humans emprats per al servei  

 Encarregat destinat al servei  

 
4.- Gestió i atenció dels serveis extraordinaris i d’emergència. 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/
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(Lloc, data i signatura del licitador). 
 

LOT 2 (NO RESERVAT).   
 
En/Na …………………………………………………………………………, major d’edat, 
amb  D.N.I.  núm.  ………………,  i  domicili  a  ………………………………………,  
de………………… (C.P. …………), telèfon: …………………, en nom propi [o: en 
representació de ………………………,  amb N.I.F. núm. ………………,  i domicili 
a……………………………………, assabentat de la tramitació, per l’Ajuntament de LES 
PRESES, de l’expedient per la contractació del LOT 2 corresponent al servei de 
manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de restes 
vegetals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció a regulació 
harmonitzada. 
 

MANIFESTO: 
 
ÚNIC.- Que formulo oferta, d’acord amb les exigències i amb els criteris de valoració 
establerts al plec de clàusules administratives, establerts a la clàusula  26  del PCAP, 
concretament en relació a : 
 
1.- Pla de treball.   

 
2.- Planificació i gestió ambiental del servei pel que fa a mesures d’estalvi d’aigua, 

gestió integrada de plagues, gestió de residus i estalvi energètic  
 
3.- Organització dels recursos humans. 
 

 Personal adscrit al servei  

 Distribució i coherència dels recursos humans emprats per al servei  

 Encarregat destinat al servei  

 
4.- Gestió i atenció dels serveis extraordinaris i d’emergència. 

 
(Lloc, data i signatura del licitador). 
 

ANNEX 3.- CRITERIS AVALUABLES DE MANERA OBJECTIVA (SOBRE 
NÚM. 3). 

LOT 1 (RESERVAT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL). 
 

En/Na …………………………………………………………………………, major d’edat, 
amb  D.N.I.  núm.  ………………,  i  domicili  a  ………………………………………,  
de………………… (C.P. …………), telèfon: …………………, en representació del 
Centre Especial de Treball d’iniciativa social ………………………,  amb N.I.F. núm. 
………………,  i domicili a……………………………………, assabentat de la tramitació, 
per l’Ajuntament de LES PRESES, de l’expedient per la contractació del LOT 1 
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corresponent al servei de manteniment de jardineres i plantació del municipi, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció a regulació 
harmonitzada. 
 
MANIFESTO: 
 
ÚNIC.- Que formulo oferta, d’acord amb les exigències i amb els criteris de valoració 

establerts al plec de clàusules administratives, establerts a la clàusula  26  del PCAP, 
concretament en relació a: 
 
A) OFEREIXO UN PREU DE .......................  , ...........     € (expressar la quantitat en 

lletres), sense IVA pel termini total de DOS ANYS (2), per a la prestació del servei de 
manteniment de jardineres i plantació del municipi. 
 
B) DISPOSO DE LA SEGÜENT MAQUINÀRIA, EINES I EQUIP DE TREBALL 

(OMPLIR ANNEX 3 A, i afegir-lo al sobre).  
 
C) TINC DISPONIBILITAT SOBRE EL MAGATZEM situat al municipi ......, carrer..... 
 

*Caldrà incorporar en aquest sobre la documentació acreditativa de disposar 
efectivament de la maquinària, vehicles, eines, equips de treball o magatzem, 
puntuables, amb indicació de la seva matrícula, fitxa tècnica, permís de circul·lació i 
resta de documentació que en permeti la seva indentificació, titularitat o disponibilitat 
(contracte d’arrendament amb el titular del vehicle o de la maquinària, conveni d’ús 
amb el titular del vehicle o de la maquinària..), fotografies dels equips d’eines i del 
material de senyalització i documentació acreditativa de la disponibilitat d’un 
magatzem (documentació acreditativa de la titularitat o lloguer).  
 
(Lloc, data i signatura del licitador). 
 

LOT 2 (NO RESERVAT).   
 
En/Na …………………………………………………………………………, major d’edat, 
amb  D.N.I.  núm.  ………………,  i  domicili  a  ………………………………………,  
de………………… (C.P. …………), telèfon: …………………, en nom propi [o: en 
representació de ………………………,  amb N.I.F. núm. ………………,  i domicili 
a……………………………………, assabentat de la tramitació, per l’Ajuntament de LES 
PRESES, de l’expedient per la contractació del LOT 2 corresponent al servei de 
manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de restes 
vegetals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció a regulació 
harmonitzada. 
 
MANIFESTO: 
 
A) OFEREIXO UN PREU DE .......................  , ...........     € (expressar la quantitat en 

lletres), sense IVA pel termini total de DOS ANYS (2), per a la prestació del servei de 
manteniment de zones verdes, arbrat, marges, espais singulars i recollida de restes 
vegetals, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb subjecció a regulació 
harmonitzada. 
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B) DISPOSO DE LA SEGÜENT MAQUINÀRIA, EINES I EQUIP DE TREBALL, 

(OMPLIR ANNEX 3 B, i afegir-lo al sobre).  
 
C)TINC DISPONIBILITAT SOBRE EL MAGATZEM situat al municipi ......, carrer..... 
 

*Caldrà incorporar en aquest sobre la documentació acreditativa de disposar 
efectivament de la maquinària, vehicles, eines, equips de treball o magatzem, 
puntuables, amb indicació de la seva matrícula, fitxa tècnica, permís de circul·lació i 
resta de documentació que en permeti la seva indentificació, titularitat o disponibilitat 
(contracte d’arrendament amb el titular del vehicle o de la maquinària, conveni d’ús 
amb el titular del vehicle o de la maquinària..), fotografies dels equips d’eines i del 
material de senyalització i documentació acreditativa de la disponibilitat d’un 
magatzem (documentació acreditativa de la titularitat o lloguer).  
 
 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
 

ANNEX 4.- FULLA EXCEL AMB DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 
ASSOCIADES AL LOT 1.  
 

LOT 1/ SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERES I PLANTACIO DEL MUNICIPI 

DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR UT FREQ. AMID.  PREU   TOTAL  

 
ZV.63 PISCINA MUNICIPAL            

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 1 100,00 

            0,85 €  
                        85,00 €  

 

ZV.62 CEMENTIRI            

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 300,00 

            0,85 €  
                      510,00 €  

 

ZV.44 OFICINA DE TURISME            

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 200,00 

            0,85 €  
                      340,00 €  

 

ZV.61 PLAÇA MAJOR I CARRER FLUVIÀ            

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 100,00 

            0,85 €  
                      170,00 €  

 

ZV.1 PARC XINGURRI            

  
Sega amb tallagespa helicoïdal m2 12 12.515,00             0,06 €                    9.010,80 €  

 

  Poda d'arbre planifoli m2 
0,5 88,00           10,19 €                        448,36 €  

 

  
Desherbatge 

m2 
4 213,00             0,10 €                          85,20 €  

 

  JARDINERES      

ZV.70 JARDINERES C/MAJOR I C/SANT SEBASTIÀ      

  
Desherbatge manual de jardinera m2 2 10,00 

            0,06 €  
                          1,20 €  

 

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 100,00 

            0,85 €  
                      170,00 €  

 

  
Poda d'arbust caducifoli perenne menor 2 m alçada ut 2 10,00 

            0,44 €  
                          8,80 €  
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Reg de jardinera amb regadora manual ut 5 10,00 

            0,06 €  
                          3,00 €  

 

ZV.71 JARDINERES CARRETERA DEL CORB      

  
Desherbatge manual de jardinera m2 2 6,00 

            0,06 €  
                          0,72 €  

 

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 6,00 

            0,85 €  
                        10,20 €  

 

  
Poda d'arbust caducifoli perenne menor 2 m alçada ut 2 6,00 

            0,44 €  
                          5,28 €  

 

  
Reg de jardinera amb regadora manual ut 5 6,00 

            0,06 €  
                          1,80 €  

 

ZV.72 JARDINERES TERRASSA AJUNTAMENT      

  
Desherbatge manual de jardinera m2 2 6,00 

            0,06 €  
                          0,72 €  

 

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 18,00 

            0,85 €  
                        30,60 €  

 

  
Poda d'arbust caducifoli perenne menor 2 m alçada ut 2 6,00 

            0,44 €  
                          5,28 €  

 

  
Reg de jardinera amb regadora manual ut 5 6,00 

            0,06 €  
                          1,80 €  

 

ZV.73 JARDINERES PATI AJUNTAMENT      

  
Desherbatge manual de jardinera m2 2 5,00 

            0,06 €  
                          0,60 €  

 

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 50,00 

            0,85 €  
                        85,00 €  

 

  
Poda d'arbust caducifoli perenne menor 2 m alçada ut 2 5,00 

            0,44 €  
                          4,40 €  

 

  
Reg de jardinera amb regadora manual ut 5 5,00 

            0,06 €  
                          1,50 €  

 

ZV.74 JARINERES INTERIOR EDIFICI AJUNTAMENT      

  
Desherbatge manual de jardinera m2 2 7,00 

            0,06 €  
                          0,84 €  

 

  
Plantació planta temporada en c 1-1,5 litres ut 2 70,00 

            0,85 €  
                      119,00 €  

 

  
Poda d'arbust caducifoli perenne menor 2 m alçada ut 2 7,00 

            0,44 €  
                          6,16 €  

 

  
Reg de jardinera amb regadora manual ut 8 7,00 

            0,06 €  
                          3,36 €  

 

       
 

    
 BASE           11.109,62 €   

    
 IVA (10%, 21%)             1.477,58 €   

    
 TOTAL           12.587,20 €   
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ANNEX 5.- FULLA EXCEL AMB DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 
ASSOCIADES AL LOT 2.  
 
 

LOT 2/ MANTENIMENT DE ZONES VERDES, ARBRAT, MARGES, ESPAIS SINGULARS I RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS 

Codi DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES A REALITZAR UT FREQ. AMID.  PREU   TOTAL  

01. ZONES VERDES           

ZV.1 PLAÇA ARTIGA BONICA           

  

Sega amb tallagespa helicoïdal m2 27 500,00                      

0,06 €  

                        

810,00 €  

  Poda de tanca arbustiva 
m2 

1 200,00 
                     

0,44 €  
                           

88,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1,0 13,00                   

10,19 €  

                        

132,47 €  

ZV.3 VOLCÀ RACÓ-PARC DE LA PEDRERA           

  

Sega amb tallagespa helicoïdal m2 27 968,00                      

0,06 €  

                     

1.568,16 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1,0 13,00                   

10,13 €  
                        

131,69 €  

ZV.4 VOLCÀ RACÓ (PAS TRANSFORMADOR)           

  
Desherbatge m2 4 261,00                      

0,10 €  
                        

104,40 €  

ZV.5 VOLCÀ RACÓ (PAS SEMÀFOR)           

  
Sega amb tallagespa helicoïdal m2 12 180,00                      

0,06 €  
                        

129,60 €  

ZV.7 PLAÇA POCAFARINA           

  
Sega amb tallagespa helicoïdal m2 27 180,00                      

0,06 €  
                        

291,60 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 7,00                   

10,13 €  
                           

35,46 €  

ZV.8 SECTOR 3 INDUSTRIAL / BICI CARRIL           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 3.120,00                      

0,03 €  
                        

187,20 €  

  
Sega de gespa m2 12 1.523,00                      

0,06 €  
                     

1.096,56 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 24,00                   

10,19 €  
                        

122,28 €  

ZV.9 SECTOR 3 INDUSTRIAL / PLANETA MAGIC           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 10 1.433,00                      

0,03 €  
                        

429,90 €  

ZV.1
0 SECTOR 3 INDUSTRIAL / ESPAI DANSA           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 3.120,00                      

0,03 €  
                        

187,20 €  

  
Sega de gespa m2 27 1.523,00                      

0,06 €  
                     

2.467,26 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 24,00                   

10,19 €  

                        

244,56 €  

ZV.1
1 SECTOR INDUSTRIAL TALLER REYES           

  

Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 1.190,00                      

0,03 €  

                           

71,40 €  

ZV.1
2 INTERIOR ILLA C/LILÀ (LA CANTINA)           

  

Sega de gespa m2 27 2.000,00                      

0,03 €  

                     

1.620,00 €  
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Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 8,00                   

10,19 €  
                           

40,76 €  

ZV.1
3 PLADEVALL - VORERA CARRER LILÀ ZONA 1           

  
Sega de gespa m2 0 118,00                      

0,03 €  
                                  

-   €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0 0,00                   

10,19 €  

                                  

-   €  

ZV.1
4 PLADEVALL - VORERA CARRER LILÀ ZONA 2           

  

Sega de gespa m2 0 170,00                      

0,03 €  

                                  

-   €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0 0,00                   

10,19 €  
                                  

-   €  

ZV.1

5 PLAÇA CATALUNYA           

  
Sega de gespa m2 27 280,00                      

0,03 €  
                        

226,80 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 11,00                   

10,19 €  

                           

56,05 €  

ZV.1
6 PARC DELS DESMAIS           

  
Sega de gespa m2 27 1.800,00                      

0,03 €  
                     

1.458,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 20,00                   

10,19 €  
                        

101,90 €  

ZV.1
7 PLAÇA EUROPA            

  

Sega de gespa m2 27 1.030,00                      

0,03 €  

                        

834,30 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 19,00                   

10,19 €  
                           

96,81 €  

ZV.2

1 PLADEVALL C-152           

  
Sega de gespa m2 27 2.400,00                      

0,03 €  
                     

1.944,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 45,00                   

10,19 €  

                        

458,55 €  

ZV.2
4 CARRER DELS TEIXOS           

  

Sega de gespa m2 27 225,00                      

0,06 €  

                        

364,50 €  

  
Poda de tanca arbustiva ml 1 60,00                      

0,44 €  
                           

26,40 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 7,00                   

10,19 €  
                           

35,67 €  

ZV.2

5 CARRETERA DE SANT FRANCESC - SECTOR L'ESTACIÓ           

  
Sega de gespa m2 27 1.500,00                      

0,06 €  
                     

2.430,00 €  

  

Poda de tanca arbustiva ml 1 1.500,00                      

0,44 €  

                        

660,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 13,00                   

10,19 €  
                           

66,24 €  

ZV.2

6 CARRER LA BÒBILA           

  
Sega de gespa m2 27 2.400,00                      

0,03 €  
                     

1.944,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 45,00                   

10,19 €  

                        

229,28 €  

02. ARBRAT VIARI O URBÀ           

ZV.2

7 AVINGUDA ZONA ESPORTIVA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 2.642,00                      

0,09 €  
                     

2.853,36 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 70,00                   

10,19 €  

                        

713,30 €  

ZV.2
8 CARRETERA D'OLOT - TRAVESSERA BOSC DE TOSCA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 1.800,00                      

0,09 €  

                     

1.944,00 €  
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Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 29,00                   

10,19 €  
                        

295,51 €  

ZV.2
9 CARRETERA VELLA DE LES PRESES           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 4.800,00                      

0,09 €  
                     

5.184,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 18,00                   

10,19 €  

                        

183,42 €  

ZV.3
0 CARRETERA ARTIGA BONICA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 200,00                      

0,09 €  

                        

216,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 11,00                   

10,19 €  
                        

112,09 €  

ZV.3

1 CARRER VOLCÀ RACÓ           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 400,00                      

0,09 €  
                        

432,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 52,00                   

10,19 €  

                        

529,88 €  

ZV.3
2 AVINGUDA CONSTITUCIÓ           

  
Entracavada i neteja escossell m2 12 35,00                      

0,10 €  
                           

42,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 35,00                   

10,19 €  
                        

356,65 €  

ZV.3
3 CARRER LILÀ           

  Entracavada i neteja escossell 

m2 12 20,00                      

0,10 €  

                           

24,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 20,00                   

10,19 €  
                        

101,90 €  

ZV.3

4 PASSATGE BARCELONA           

  
Sega escossells m2 12 53,00                      

0,06 €  
                           

38,16 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 16,00                   

10,19 €  

                           

81,52 €  

ZV.3
5 PASSATGE GARROTXA           

  

Sega escossells m2 12 68,00                      

0,06 €  

                           

48,96 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 14,00                   

10,19 €  
                           

71,33 €  

ZV.3
6 ZONA BÒBILA (XEMENEIA)           

  

Sega escossells m2 12 243,00                      

0,06 €  

                        

174,96 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 32,00                   

10,19 €  
                        

163,04 €  

ZV.3

8 CARRER DE LA BÒBILA - SECTOR ESTACIÓ           

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 16,00                   

10,19 €  
                           

81,52 €  

  

Entracavada i neteja escossell M2 12 16,00                      

0,10 €  

                           

19,20 €  

ZV.3
9 AVINGUDA DE L'ESTACIÓ           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 400,00                      

0,09 €  

                        

432,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 26,00                   

10,19 €  
                        

132,47 €  

ZV.4

0 CARRER ORQUÍDIA I PARCEL·LÀRIA (LA CANTINA)           

  
Entracavada i neteja escossell ut 12 37,00                      

0,10 €  
                           

44,40 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 37,00                   

10,19 €  
                        

377,03 €  

03. MARGES i CAMINS 

          

ZV.4

1 ZONA INDUSTRIAL 1 - CARRETERA C-152 (CAPRABO)           
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Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 1.264,00                      

0,09 €  
                        

455,04 €  

ZV.4
2 ZONA INDUSTRIAL 1 - CARRETERA C-152 (RESOL)           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 1.863,00                      

0,09 €  
                        

670,68 €  

ZV.4

3 

ZONA INDUSTRIAL 2 - CARRETERA C-152 (CENTRE 

D'EMPRESES OLIVERAS)           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 1.707,00                      

0,09 €  
                        

614,52 €  

ZV.4

4 OFICINA DE TURISME           

  
Sega de gespa m2 4 385,00                      

0,06 €  
                           

92,40 €  

  

Poda de tanca arbustiva m2 1 385,00                      

0,44 €  

                        

169,40 €  

ZV.4
5 MARQUESINA CARRETERA D'OLOT (TRAVESSA BOSC TOCA)           

  

Desherbatge de superfície de sauló m2 3 100,00                      

0,10 €  

                           

30,00 €  

  Poda de tanca arbustiva ml 1 30,00 
                     

0,44 €  
                           

13,20 €  

ZV.4
6 APARCAMENT CAPISA           

  
Desherbatge de superfície de sauló 

m2 3 1.400,00 
                     

0,10 €  
                        

420,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable 

ut 
0,5 

27,00 
                  

10,19 €  
                        

137,57 €  

ZV.4

7 ARTIGA BARBACOES           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 8 1.447,00                      

0,09 €  
                     

1.041,84 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 14,00                   

10,19 €  

                           

71,33 €  

ZV.4
8 CARRETERA DE XENACS           

  

Sega amb braç mecànic sense recollir m2 3 10.000,00                      

0,03 €  

                        

900,00 €  

ZV.4
9 ROSTISSERIA BICICARRIL           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 63,00                      

0,09 €  

                           

22,68 €  

ZV.5
0 CARRETA DE LA QUINTANA A BONAVISTA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 2 4.000,00                      

0,09 €  
                        

720,00 €  

ZV.5

1 MARGE TORRENT DE SANT SEBASTIÀ (TRAM NUCLI URBÀ)           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 9.250,00                      

0,09 €  
                     

3.330,00 €  

ZV.7

6 MARGE CARRETERA PARCEL·LÀRIA - CARRER AVELLANA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 400,00                      

0,09 €  
                        

144,00 €  

ZV.7

7 MARGE DE CAN XON           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 10 800,00                      

0,09 €  
                        

720,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 10,00                   

10,19 €  

                           

50,95 €  

ZV.7
8 MARGE CRTA. DEL CORB A POCAFARINA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 10 400,00                      

0,09 €  

                        

360,00 €  

ZV.7
9 MARGE CRTA. SANT MIQUEL DEL CORB           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 4.000,00                      

0,09 €  
                     

1.440,00 €  

ZV.5

4 ARTIGA CAMP DE FUTBOL PISOS SALA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 5 1.500,00                      

0,09 €  
                        

675,00 €  
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ZV.5
5 CARRER JOSEP TARRADELLAS           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 10 94,00                      

0,09 €  
                           

84,60 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 10,00                   

10,19 €  
                        

101,90 €  

ZV.5

6 CAMÍ DE LA BOADA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 560,00                      

0,09 €  
                        

201,60 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 7,00                   

10,19 €  

                           

71,33 €  

ZV.5
7 MARGE CARRER CAMP DEL PRAT (ZONA APARCAMENT)           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 6 360,00                      

0,09 €  

                        

194,40 €  

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 4 3.570,00                      

0,03 €  
                        

428,40 €  

ZV.8

4 ARTIGA 68 POLÍGON 2 (CTRA OLOT)           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 3 1.274,00                      

0,09 €  
                        

343,98 €  

ZV.8
5 

CAMÍ CARRETERA D'OLOT A CARRETERA VELLA DE LES 
PRESES           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 500,00                      

0,09 €  
                        

180,00 €  

ZV.8
6 CAMÍ DE CAN MASSOT           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 15,00                      

0,09 €  

                             

5,40 €  

ZV.8
7 CAMÍ DE CAN CANYA AL CAMP DE FUTBOL BOSC DE TOSCA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 1.000,00                      

0,09 €  

                        

360,00 €  

ZV.8
8 CAMÍ ACCÉS TRANSFORMADOR ZONA INDUSTRIAL           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 200,00                      

0,09 €  

                           

72,00 €  

ZV.8
9 

PARCEL·LA CARRETERA LA PARCEL·LÀRIA - CARRER 
ENGINYERS           

  

Sega amb braç mecànic sense recollir m2 1 5.000,00                      

0,03 €  

                        

150,00 €  

ZV.9
0 

PARCEL·LA CARRER DELS TEIXOS - CARRER SANTA 
MAGDALENA           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 4 2.000,00                      

0,03 €  
                        

240,00 €  

ZV.9

7 CAMÍ DE CAN CENTRAL           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 1.800,00                      

0,03 €  
                        

108,00 €  

ZV.9

8 

ARTIGA 127 - AVINGUDA ZONA ESPORTIVA (ACCÉS 

TRANSFORMADOR)           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 1.007,00                      

0,09 €  
                        

362,52 €  

ZV.9

9 CAMÍ D'ACCÉS A L'ERMITA DE SANT MARTÍ DEL CORB           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 1.360,00                      

0,03 €  
                           

81,60 €  

ZV.1

00 

CAMÍ ENTRE LES ERMITES DE SANT MARTÍ DEL CORB I SANT 

MIQUEL DEL CORB           

  
Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 1.720,00                      

0,03 €  
                        

103,20 €  

ZV.1

01 

MARQUESINA CARRETERA VELLA DE LES PRESES - CARRER 

ARTGA BONICA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 335,00                      

0,09 €  
                        

120,60 €  

ZV.1
08 CAMÍ DE CAN COLL           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 250,00                      

0,09 €  

                           

90,00 €  

4 ESPAIS SINGULARS 
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ZV.5
9 PLAÇA PAU CASALS           

  
Sega de gespa m2 27 504,00                      

0,06 €  
                        

816,48 €  

  
Desherbatge de superfície de sauló m2 4 150,00                      

0,10 €  
                           

60,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 30,00                   

10,19 €  

                        

305,70 €  

ZV.6
0 PATI DE CA LES MONGES           

  

Desherbatge de superfície de sauló m2 4 150,00                      

0,10 €  

                           

60,00 €  

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 27 60,00                      

0,09 €  
                        

145,80 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 7,00                   

10,19 €  

                           

35,67 €  

ZV.6
1 PLAÇA MAJOR I CARRER FLUVIÀ           

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 4,00                   

10,19 €  

                           

40,76 €  

  
Poda d'arbust caducifoli perenne ut 1 10,00                      

0,44 €  
                             

4,40 €  

  
Entrecavada i neteja de cada escocell de l'arbre, mitjans 
manuals 

ut 12 4,00                      
0,10 €  

                             
4,80 €  

  
desherbatge manual jardineria ut 2 10,00                      

0,06 €  
                             

1,20 €  

  
Reg de jardinera amb regadora manual ut 5 10,00                      

0,06 €  
                             

3,00 €  

ZV.6

2 CEMENTIRI           

  
Sega de gespa m2 27 576,00                      

0,06 €  
                        

933,12 €  

  

Poda de tanca arbustiva ut 1 150,00                      

0,44 €  

                           

66,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable m2 1 11,00                   

10,19 €  
                        

112,09 €  

ZV.6

3 PISCINA MUNICIPAL           

  
Sega de gespa m2 16 3.000,00                      

0,06 €  
                     

2.880,00 €  

  

Condicionament del sòl amb adop mineral m2 1 3.000,00                      

0,18 €  

                        

540,00 €  

  
Resembra de barreja ut 1 3.000,00                      

0,12 €  
                        

360,00 €  

  
Poda de tanca arbustiva ml 1 100,00                      

0,44 €  
                           

44,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 35,00                   

10,19 €  

                        

356,65 €  

ZV.6
4 VOLTANTS CAMP DE FUTBOL LES PRESES           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 2.821,00                      

0,03 €  

                     

1.015,56 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 27,00                   

10,19 €  
                        

275,13 €  

ZV.6

5 VOLTANTS PISTA POLIESPORTIVA           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 12 1.800,00                      

0,03 €  
                        

648,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 5,00                   

10,19 €  

                           

50,95 €  

ZV.6
6 VOLTANTS ZONA ESPORTIVA BOSC DE TOSCA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 27 1.750,00                      

0,03 €  

                     

1.417,50 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer menor 4 ml ut 1 12,00                   

10,19 €  
                        

122,28 €  

ZV.6
7 LLAR D'INFANTS           

  

Sega de gespa m2 27 210,00                      

0,06 €  

                        

340,20 €  

  Resembra de barreja 
m2 1 210,00                      

0,12 €  
                           

25,20 €  
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  Desherbatge de superfície de sauló 
m2 2 375,00                      

0,10 €  
                           

75,00 €  

  Poda de tanca arbustiva 
ml 1 10,00                      

0,44 €  
                             

4,40 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 11,00                   

10,19 €  
                        

112,09 €  

ZV.6

8 CAMP D'ENTRENAMENT PLADEVALL           

  
Desherbatge de superfície de sauló m2 3 4.350,00                      

0,10 €  
                     

1.305,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 10,00                   

10,19 €  

                        

101,90 €  

ZV.6
9 APARCAMENT XINGURRI           

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 16,00                   

10,19 €  

                           

81,52 €  

ZV.8
0 PATI DISPENSARI I CENTRE DE DIA           

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 8,00                   

10,19 €  

                           

81,52 €  

  
Desherbatge de superfície de sauló m2 2 260,00                      

0,10 €  
                           

52,00 €  

ZV.8
1 ÀREA RECREATIVA DE XENACS I PUIG RODÓ           

  
Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 4 3.000,00                      

0,09 €  
                     

1.080,00 €  

ZV.8
2 APARCAMENT ESCOLA LA BÒBILA           

  

Sega amb braç mecànic sense recollir m2 2 4.000,00                      

0,03 €  

                        

240,00 €  

ZV.8
3 ZONA INTERIOR ESCOLA LA BÒBILA           

  

Desbrossada de terreny amb desbrossadora m2 27 1.500,00                      

0,09 €  

                     

3.645,00 €  

  
Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 1 26,00                   

10,19 €  
                        

264,94 €  

ZV.1

07 CASA COLÒNIES           

  
Poda de tanca arbustiva ut 1 50,00                      

0,44 €  
                           

22,00 €  

  

Poda d'arbre planifoli o conífer d'alçada variable ut 0,5 15,00                   

10,19 €  

                           

76,43 €  

05. RECOLLIDA RESTES VEGETALS       

  

 
ZV.7

5 

RECOLLIDA, TRANSPORT, ABOCAMENT  I MANTENIMENT DE 

CONTENIDORS 

      

    

  

Recollida, transport i abocament a la planta de compostatge, 
i el seu manteniment, de 6 contenidors de restes vegetals 

d'ús públic, de 5 m3 (gestió intregra) 

ut 120 1                 
104,00 €  

                  
12.480,00 €  

       

 

Es fa constar que l'objecte del contracte inclou la recollida, el 
transport i l'abocament a la planta de compostatge de totes 
les restes vegetals i de poda generades per les actuacions del 

servei contractat 
     

     
 TOTAL:  

                  

81.008,09 €  

     

 IVA (10%, 

21%):  

                  

10.774,08 €  

     

 SUMA 
TOTAL:  

                  
91.782,16 €  
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      BASE SENSE 
IVA 

10% IVA 
(70%) 

 21% IVA 
(30%)  

 TOTAL IVA 
INCLÒS  

01. ZONES VERDES             

20.690,97 €  

         

1.448,37 €  

            

1.303,53 €  

                  

23.442,87 €  

02. ARBRAT VIARI O URBÀ             
14.652,70 €  

         
1.025,69 €  

                
923,12 €  

                  
16.601,51 €  

03. MARGES I CAMINS   
          

15.378,14 €  

         
1.076,47 €  

                
968,82 €  

                  
17.423,43 €  

04. ESPAIS SINGULARS   
          

17.806,28 €  

         

1.246,44 €  

            

1.121,80 €  

                  

20.174,52 €  

05. RECOLLIDA RESTES VEGETALS   
          

12.480,00 €  

             
873,60 €  

                
786,24 €  

                  
14.139,84 €  

   

     81.008,09 
€      5.670,57 €         5.103,51 €             91.782,16 €  

 
 

ANNEX 6 – PLÀNOL GENERAL  
 
Descarregable des del següent enllaç: 
 
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-GENERAL-02072021.pdf 
 

ANNEX 7 – PLÀNOL SECTOR CARRETERA DEL CORB. 
 
Descarregable des del següent enllaç: 
 
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-CARRETERA-DEL-CORB-
02072021.pdf 
 

ANNEX 8 – PLÀNOL SECTOR DE PLADEVALL i ZONA INDUSTRIAL. 
 
Descarregable des del següent enllaç: 
 
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-PLADEVALL-I-ZONA-
INDUSTRIAL-02072021.pdf 
 

ANNEX 9 – PLÀNOL SECTOR BOSC DE TOSCA 
 
Descarregable des del següent enllaç: 
 
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-SECTOR-BOSC-DE-TOSCA-
02072021.pdf 
 
 

http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-GENERAL-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-CARRETERA-DEL-CORB-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-CARRETERA-DEL-CORB-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-PLADEVALL-I-ZONA-INDUSTRIAL-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-PLADEVALL-I-ZONA-INDUSTRIAL-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-SECTOR-BOSC-DE-TOSCA-02072021.pdf
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/PLANOL-SECTOR-BOSC-DE-TOSCA-02072021.pdf
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ANNEX 10 – FITXA DEL PERSONAL A SUBROGAR 
 
Descarregable des del següent enllaç: 
 
http://www.lespreses.cat/media/sites/209/FITXA-PERSONAL-A-SUBROGAR.pdf 
 
 
 
 

 

http://www.lespreses.cat/media/sites/209/FITXA-PERSONAL-A-SUBROGAR.pdf
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