
~ Ajuntament de Calafell 
Contractació i Compres 

CONTRACTE PEL SERVE! DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VEROS DEL TERME 
MUNICIPAL DE CALAFELL 

A Calafe/1, el 1 de juny de 2011 . 

REUNITS 

D'una part, el senyor Regidor Delegat de /' Area de Serveis i Medi Ambient de 
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL, en virtut de les facultats atorgades pel Decret de 
delegació de competencies número 2007/3.621, assistit de mi, la secretaria accidental 
de la Corporació, Agueda Subirana Alvarez. 

1 de l'altra el senyor JOSE CARLOS EIRIZ VARELA amb DNI 33.858.531-R, actuant en 
nom i representació de ['empresa FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL 
amb NIF G-43392364 i domicili social a I' avinguda de Santa Oliva, 20-22, 43700 El 
Vendre/1 (Tarragona). 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

PRIMER.- El 30 de setembre de 2010, el Ple de la Corporació, en sessió ordinaria, va 
acordar l'aprovació EXPEDJENT DE CONTRACTAC/Ó 1 ,JNICJALMENT EL PLEC DE 
CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TÉCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVE! DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VEROS DEL TERME 
MUNICIPAL DE CALAFELL, per procediment obert segons Plec i certificat que 
s'acompanya com a annex núm. 1. 

SEGON.- El dia 25 de novembre de 201 O el Ple de la Corporació, en sessió ordinaria, 
va acordar la resolució de les al·legacions presentades per l'Associació espanyola 
d' empreses de Pares i Jardins contra el Plec de clausules segons CERTIFICAT que 
s'acompanya com a annex_ nlÍm. 2. 

TERCER.- El 29 d' abril de 2011 el Ple de la Corporació, en sessió ordinaria va acordar 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VEROS DEL TERME 
MUNICIPAL DE CALAFELL pel qua/ s'adjudica el contracte a /'empresa FUNDACIÓ 
PRIVADA SANTA TERESA segons certificat de /'acord que s'acompanya coma annex 
núm.3. 

QUART.- L'adjudicatari ha constitu·1t la garantía definitiva del contracte per import de 
39.556,85 €, ( TRENTA NOU MIL CINC-CENTS CJNQUANTA-515 EUROS AMB 
VUITANTA CINC CÉNTIMS ). segons carta de pagament que s'adjunta com a annex 

&-E~-4. . 
1}7-~~~El tipus de contracte és de serveis, amb /'objecte i prestacions previstes a l'article 

/
',.: 1 ':a~jla Llei 30/2007 de 30 d'abril, deis Contractes del Sector Públic. z 'el 

~? /!!}! 
~-~. ~ 
~ 
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SETE.- Per garantir contractualment la prestació del servei, a !'empara de la legislació 
esmentada, ambdues parts resalen celebrar el present contracte, de conformitat amb 
les següents: 

CLAUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte d'aquest contracte perla prestació del servei de manteniment deis espais 
verds del terme municipal de Calafell per personal qualificat, de conformitat amb el 
que disposa el Plec de prescripcions tecniques. 

SEGONA.- TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

S'estableix una durada del contracte des del dia 1 de juny de 2011 al 31 de maig de 
2015. 

La demora i incompliment del termini d'execució deis treballs, pot ésser sancionat, 
sense perjudici de la faculta! de l'Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol 
d'ambdós casos. 

TERCERA.- PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte és 890.029,20 € IVA indos, (VUIT-CENTS NORANTA MIL VINT-1-
NOU EUROS AMB VINT CENTIMS). 

Aquest preu inclou tots els impostes i totes les despeses vinculades a la realització de 
I' objecte del contracte. 

QUARTA.- FINANc;:AMENT 

L'import del contracte es fara efectiu amb carrec a la partida 110/1710/22703/01 del 
Pressu post. 

... ,., .. CINQUENA.~ FACTURACIÓ I PAGAMENT 

L'import de l'adjudicació sera satisfet previs els tramits comptables pertinents, previa la 
presenta ció de factures i dins el termini establert per la legislació vigent. 

El pla de facturació deis serveis s'estableix com segueix: 
La facturació es realitzara de forma mensual i al finalitzar cada mensualitat. 

SISENA.- REVISIÓ DE PREUS ---,,,,..,_ 
/_, .... -~~ 
};)'--=- <<i~.Jicara segons el previst al Plec de clausules que regeix aquest contracte. 

( :,;'\ r ¡::, ., S !)A.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

'-~1} ~)e~ causes de resolució d'aquest contracte les següents: 

'(~ 



~ Ajuntament de Calafell 
Contractació i Compres 

a).- L' incompliment de les clausules contingudes en aquest contracte. 
b).- L'acord mutu 
c).- Qua/sevol deis suposits previstos als arts. 206 i 284 de la L/ei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector púb/ic. 

VUITENA.- REGIM JURÍDIC 

El contractista dona la seva conformitat a aquest document i als annexos que 
s'acompanyen, signant un exemplar deis mateixos i se sotmet, per total/o que no es 
trobi establert, a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, reguladora deis Contractes del 
Sector Públic i restant Jegislació administrativa i, en el seu defecte, les normes de dret 
privat que siguin aplicables. 

NOVENA.- NATURALESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

Aquest contracte té natura/esa administrativa i totes les qüestions i divergéncies que 
puguin sorgir, hauran de ser resaltes en via administrativa o per la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Llegit aquest document, en prova i testimoniatge de conformitat amb el mateix, signen 
ambdues parts en presencia de la Secretaria accidental, al 1/oc i data al principi 
indicats. 

EL REGIDOR LA SECRETARIA 

Pla<;a de Catalunya 1 
43820 Calafell 

EL CONTRACTISTA, 
FUNDACIÓ SANTA TERESA 

www.calafell.cat 

Tel. 977 69 90 09 Ext. 372 
Fax 977 69 36 70 
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ANNEX NÚM . .1."" 
~ Ajuntament de Calafell · 

Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, la secretaria accidental de I' Ajuntament de Calafell 
(Baix Penedes). 

CERTIFICO: Que el Ple de /'Ajuntament, en sessió Ordinari celebrada el dia de 30 de 
setembre de 201 O , entre d' a/tres adopta el següent acord: 

4- PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE 
CLÁUSULES ECONÓMIQUES, ADMINISTRATIVES I TECNIQUES PARTICULARS, PER A 
ADJUDICAR ELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VEROS MUNICIPALS, 
MITJAN<;ANT PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT. 

Vist /'informe emes pe/ Regidor de Medi Ambient i Serve is Contractats, de data 1 O de setembre 
de 201 O on manifesta que davant la imminent caducitat del contracte de conservació, 
recuperació, renovació i mi/lora deis pares i jardins municipals, subscrit amb Fundació Santa 
Teresa - Venta// per haver exhaurit el termini de vigencia del mateix, cal procedir a realitzar una 
nova contracta ció deis serveis, i sol.licita que s' endegui el procés de contractació deis serveis de 
manteniment deis espais verds municipals de Calafe/1 pe/ procediment que correspongui d'acord 
amb la L/ei de Contractes del Sector Públic. 

Vist el contingut del Plec de clausules económiques i administratives particulars i del plec de 
prescripcions tecniques que es consideren conformes. 

Vist /'estudi de costos del servei, confeccionat per la Técnica de Medi Ambient, que s'adjunta a 
/' expedient. 

Ates que es tracta d'un contracte deis de serveis previstos a l'art. 1 O i es pot tramitar pe/ 
procediment obert previst als articles 141 a 147 de la LCSP. 

Vist que s'estableix una durada de contracte pel termini comprés entre 1'1 de gener de 2011 al 
31 desembre de 2014, tenint en compte una possible prórroga del mateix ampliant el contracte 
per dos anys més. 

Vist que la quantia del contracte ascendeix a 938.228,72 € iva indos, amb el següent desglós 
pw 1rrmalltats:· · · --- -------------- ---------- ------ -- ·------ ·---- -- ··· -- ·-·- · ·· 

-Any 2011 ..... 234.557, 18 
-Any 2012 ..... 234.557, 18 
-Any 2013 ..... 234.557, 18 
-Any 2014 ..... 234.557, 18 

Ates que es tracta d'una despesa plurianual, perla qua/ cosa s'haura d'estar al que disposa /'art. 
174 de la vigent 1/ei d'hisendes locals. 

,,.~~-,, 

.,,/fliif iJiit i~-e~~e conformitat amb les quanti,es _estab!ei:es per \'articie 15,b de ia Liei 30/2007, de 30 
/Í:Y/a'ott(!jjJ'jAde contractes del sector pub/1c, mod1f1cat perla Ordre EHA/3497/2009, de 23 de 
fí :Jj desem1¡fl); \perla qua/ es fan públics els /ímits deis diferents ti pus de contractes a efectes de la 
!lf-< ~ traci{-¡;}? administrativa a partir de 1'1 de gener de 2010, aquest contracte es troba subjecte 

'

,¡;:, ~(OO¡Jiarmonitzada. 
~? 1:--.,¡¡ 
~~ ., -~ lf 
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Vist que de conformitat amb l'article 143 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del 
sector públic, "En procediments d'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
el termini de presentació de proposicions no pot ser inferior a cinquanta-dos dies, comptats des 
de la data d'enviament de l'anunci del contracte a la Comissió Europea. Aquest termini es pot 
reduir cinc dies quan s'ofereixi accés per mitjans electronics als plecs i a la documentació 
complementaria. 
El termini assenyalat al paragraf anterior, continua l'art 143, pot reduir-se en set dies quan els 
ariuncis es preparin i s'envi'in per mitjans electronics, informatics o telematics. Aquesta reducció 
es pot afegir, si s'escau, a la de cinc dies ... " 

Vist !'informe núm. 1143/10 emes per l'lntervenció municipal, que s'adjunta a l'expedient 

Vist !'informe del Director de Serveis Jurídics, que s'adjunta a l'expedient 

Vist l'apartat Se. de l'art. 174 en casos excepcionals el Ple de la Corporació podra ampliar el 
número d'anualitats, així com elevar els percentatges previstos en l'apartat 3r. de l'esmentat 
article i, donat que la despesa que es pretén realitzar no s'inicia en l'exercici corrent i per tant 
s'incompleixen els percentatges, l'organ d'aprovació competent és el Ple. 

n La Comissió Informativa de Medi Ambient, Serveis i Turisme, amb el vot a favor deis membres 
11 del PSC-PM, senyor Angel Verge Martín, senyora maria Victoria Ortigosa Rodríguez i del senyor 

Caries Rion Tetas, i les abstencions deis membres de CIU i del senyor Josep Parera Ribell propasa 
al Ple: 

~+-1,-.,,PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació pera l'adjudicació del Contracte deis SERVEIS DE 
MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
PUBLICITAT. 

SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 938.228, 72 € IVA indos i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglos per 
anualitats: 

- 2011 .............................................................. , .... , .......... 234. 557, 18 
--c_4 2011·:-::~ .... ' ................... , .. , .. , ................ , .. ' ............... , ...... 234. 55?-;18 . -- -----------· 

- 2013 ............................................................................. 234.557,18 
- 2014 .... , .... , .................. ,, .. , .. ,,, ....................................... 234.557, 18 

TERCER.- Aprovar el regim financer proposat, assumint el compromfs exprés d'incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014 els imports corresponents a les anualitats previstes. 

QUART.- Fer ús de l'excepcionalitat a que es refereix l'apartat 5 de l'article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de mar~, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l'any següent 

V ff'~12rovar inicialment el Plec de Clausules Economiques-Administratives particulars que 
/r;}'- ·unta t'_j{Tlb els Plec de Prescripcions Tecniques han de regir el contracte, i sotmetre'I a 
if ""''( informac1 ~ública pel termini de vint dies habils següents a la publicació de l'anunci, als efectes 
1(._'.t; \ d m l'.ions, entenent-se definitivament aprovat en el suposit que no se'n formulin, sense 
l{;,\ a i~'un nou acord. Si es produ'fssin reclamacions al Plec durant aquest termini, 
\,._.:,:;.,-,~ . ,'-0: i( / 

~___¿-
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continuara el procediment licitatori, resolent-se les mateixes abans o simultaniament a 
l'adjudicació del contracte. 

SISÉ.- Disposar !'obertura simultania del procediment d'adjudicació, mitjarn;ant inserció al BOP, 
DOGC, BOE, DOUE i al perfil del contractant pel termini legalment establert. El contracte 
s'adjudicara mitjanc;ant procediment obert i amb tramit ordinari. 

SETE.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient, lntervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 

(deliberació} 

El Ple de la corporació amb 11 vots a favor, 7 deis membres del PSC-PM, 1 del senyor 
Caries Rion Tetas, 1 del senyor Angel Verge Martín, 1 de la senyora Maria Victoria 
Rodríguez Ortigosa, 1 del senyor José Manuel Núñez Castaño, i 9 abstencions, 1 del 
membre del PPC, 7 deis membres de CIU i 1 del senyor Josep Parera Ribell acorda: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació pera l'adjudicació del Contracte deis SERVEIS DE 
MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS MUNICIPALS, MITJAN(:ANT PROCEDIMENT OBERT AMB 
PUBLICITA T. 

SEGON.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació, que ascendeix a un import total 
de 938.228,72 € IVA inclos i la plurianualitat de la mateixa, amb el següent desglos per 
anualitats: 

-2011 .............................................................................. 234.557,18 
-2012 ............................................................................. 234.557,18 

.----7'-!f-'- 2013 ............................................................................. 234.557, 18 
- 2014 ............................................................................. 234.557, 18 

TERCER.- Aprovar el regim financer proposat, assumint el compromís exprés d'incloure en els 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014 els imports corresponents a les anualitats previstes. 

QUART.- Fer ús dé l'excepdórialitat a que es refereix l'apartat 5 de l'article 174 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de marc;, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i aprovar excedir 
el percentatge que aquesta determina per l'any següent. 

CINQUI:.- Aprovar inicialment el Plec de Clausules Economiques-Administratives particulars que 
juntament amb els Plec de Prescripcions Tecniques han de regir el contracte, i sotmetre'I a 
informació pública pel termini de vint dies habils següents a la publicació de l'anunci, als efectes 
de reclamacions, entenent-se definitivament aprovat en el suposit que no se'n formulin, sense 
necessitat d'un nou acord. Si es produ'issin reclamacions al Plec durant aquest termini. 

\/ continuara ei procedimeni iiciiaiori. resoient-se !es mateixes abans o simuitilniament a 
v __ t~djudicació dei contracte. 
,,.,:.-·-:----~·, 

/'[~~i'Y !i~i~-~~posar !'obertura simultania del procediment d'adjudicació, mitjanc;ant inserció al BOP, 
;!,:i,v DO~cl\í?E, DOUE i al perfil del contractant pe! termini legalment establert. El contracte 
ft ;J 'adjuaH~~ra mitjanc;ant procediment obert i amb trilmit ordinari. 
!l ·;z., ) 1~· 1; \\ ~- t:..:: f,( 

\\ ,.~ t-., ¡i Plac;a de Catalunya 1 www.calatell.cat 
\'. /,- , ___ / . .j 43820 Calafell 
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SETE.- Donar compte als Departaments de Serveis i Medi Ambient, lntervenció i Tresoreria 
Municipals pel seu coneixement i efectes. 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, ambla salvetat del text definitiu de l'acta. 

Vist i plau 
L'Alcalde 

Jordi Sánchez i Solsona 
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PLEC DE CLAUSULES ECONÓMIQUES I ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HAURAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
DELS ESPAIS VEROS MUNICIPALS, MITJAN<;ANT PROCEDIMENT 
OBERT. 

CLAUSULA PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

• ts objecte d'aquest contracte els treballs de conservació i manteniment deis pares i 
jardins, places enjardinades i altres espais verds públics del municipi de Calafell, en els 
termes i condicions detallades al Plec de prescripcions tecniques. 

CLAUSULA SEGONA.- TIPUS DE CONTRACTE. 

El tipus de contracte és deis de serveis, en els termes de l'article 10 de la Llei 30/2007, de 
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) segons el previst als articles 134 i 
141 a 147 de la llei esmentada 

CLAUSULA TERCERA.- PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ 

Aquest contracte s'adjudicara mitjani;ant procediment obert i la seva tramitació sera 
ordinaria i subjecta a la regulació harmonitzada. 

CLÁUSULA QUARTA.- PERFIL DEL CONTRACTANT 

Amb la finalitat d'assegurar la transparencia i I' accés públic a la informa ció relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicita!, 
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que es tindra accés segons les 
especificacions que es regulen en la pagina web següent: 
httos://pdc.diputaciodetarragona.caVcalafell/pdd 

CLÁUSULA CINQUENA> PRESSUPÓST, EXISTENCIA DE CREDIT, IMPOST I REVISIÓ 
DE PREUS 

1. L'import del present contracte ascendeix a la quantia de nou-cents trenta-vuit mil dos
cents vint-i-vuit Euros amb setanta-dos centims (938.228,72 €) IVA indos. 

El preu d'aquest contracte es repartira entre les feines de jardinería i les feines de neteja 
deis espais verds. 

=-··:.·-::---,._-,,_ L'IVA sera del 18% per a la part de jardinería que correspon al 45% del cost de les 
,~-o0,·Y DI; ~,ctuacions, i del 8% perla neteja d'espais lliures que correspon al 55% del cost de les 

//:,:.,v/ ~ 1.9.~uacions. 

{{ §. { _A. Yt \~'ap/icació pressupostaria de les obligacions económiques que es derivin del 
,~pliment d'aquest contracte, figura a /'aparta! D) del quadre Annex. 

-..;;,,.~,_.#'' 



Existeix credit suficient fins l'import del pressupost aprovat per l'Administració. 

3. A tots els efectes, s'entendra que les ofertes presentades pels licitadors comprenen tant 
el preu del contracte com els tributs que els siguin d'aplicació segons les disposicions 
vigents, a excepció de l'IVA, que figurara en quantia apart i partida independent. 

4. El preu del contracte podra ser objecte de revisió, sempre que s'hagués executat, 
almenys, en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva 
adjudicació. 

La formula de revisió de preus sera la prevista a l'apartat E) del Quadre Annex, de 
conformitat amb el reglat als art. 77 a 82 LCSP. 

Les revisions que si escau procedeixin, modificaran, incrementant o disminuint, la valoració 
mensual del treball a realitzar. 

5. En el cas de que el contracte es formalitzi en l'exercici anterior al de la iniciació de 
l'execució, l'adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva d'existencia de credit 
adequat i suficient per financ;ar les obligacions derivades del contracte en l'exercici 
corresponent. 

CLÁUSULA SISENA.- EMPRESES PROPOSANTS, DOCUMENTACIÓ I OFERTES 

1. Empreses licitadores. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres que, tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la seva 
solvencia economica, financera i tecnica o professional. 

2. En el suposit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podra tenir 
en compte a les societats que pertanyin al grup, a efectes d'acreditació de la solvencia 
economica, financera i tecnica o professional, de la persona jurídica dominant, sempre 
i quan aquest acrediti que té efectivament a la seva disposició els medis de dites 
societats necessaris per la execució deis contractes. 

Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin 
tem·poralmehlaTefecteaecónfo@itat amb l'art. 48 LCSP:cadascüñdels empresárisqüe ·· 
componen l'agrupació, haura d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvencia 

.. .. economica, financera i tecnica o professional, amb la presentació de la documentació a 
. , , • ( ¡::;~~ue fan :eferencia les clausules següents, havent d'indicar. el do';ument privat els noms i 

(! ,, · •· ... umstanc1es deis empresans que la subscnguin, la part1c1pac10 de cadascun d'ells I la 
/,}// na o entitat que, durant la vigencia del contracte ha d'ostentar la plena 

ff.:~ f 1 ~ sentació de t~ts ells davant l'Administració i que assumeixen el compromís d~ 
\\ ',, .. \ :~ 1tu1r-se en Urno Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP). El c1tat document haura 
t~; \ "\_\ 1 d'e ar s1gnat pels representants de cada una de les empreses components de la Urnó. 
"\"''}~ 
,, i( oresentació de orooosicions oresun1eix oer oart del licitador l'acceotació incondlcionada 
~ de 

0

les clausules d'~q~est Plec i 
0

la declaració r~sponsable de que reu~eix totes i cadascuna 
de les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 

2. Documentació. Els licitadors presentaran tres sobres tancats i signats pel mateix o 
persona que el representi, en els que s'indicaran a més de la raó social i denominació de 



l'Entitat concursan!, el tftol del concurs, i contindran: el primer (A) la documentació 
exigida per prendre part al concurs, el segon (B) la corresponent les referéncies tecniques i 
el tercer (C) la proposició económica ajustada al model que s'inclou en aquest Plec. 

2.1. Documentació administrativa. Sobre A 
Certifica! d'inscripció en el Registre de Licitadors de la Genera/ita! de Catalunya, 

juntament amb una declaració responsable de la vigencia de les dades que inclou. La 
presentació d'aquest certifica! eximeix a /'empresa del lliurament material de la 
documentació que acredita la persona/ita! jurídica, capacita! d'obrar, el compliment de les 
ob/igacions tributaries i de la seguretat social, la representació i la declaració de no estar 
sotmesa a prohibició de contractar. 

• Si els licitadors no disposen d'aquest certificat, podran acreditar la personalitat jurídica, la 
representació i la capacitat aportant els documents següents: 

a) La capacita! d'obrar deis empresaris que foren persones jurídiques que s'acreditara 
mitjan,ant escriptura de constitució i de modificació, si escau, inscrites al Registre 
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la /egislació mercantil que li sigui 
aplicable. Si no ho fos, /'acreditació de la capacita! d'obrar es realitzara mitjan,ant 
l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el que constin les 
normes per les que es reguli la seva activitat, inscrits, si escau, al corresponent Registre 
Oficial. 

La capacita! d' obrar de les empreses no espanyo/es d'Estats membres de la Comunitat 
Europea o signataris de l'Acord sobre /'Espai Económic Europeu s'acreditara mitjan,ant la 
inscripció als Registres o presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex I del 
RGLCAP, en funció deis diferents contractes. 

Les persones físiques o jurfdiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea hauran de 
justificar mitjan,ant informe de la respectiva Missió Diplomatica Permanent espanyola, que 
s'acompanyara a la documentació que es presentí, que l'Estat de procedencia de 
/'empresa estrangera admet a/hora la participació d'empreses espanyoles en la 
contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic 
assimilables a/s enumerats en /'art. 3, en forma substancialment analoga. Als contractes 
subjectes a regu/ació harmonitzada es prescindira de /'informe sobre reciprocitaten rela<:ió., 

····amb les· empreses d'Estars1gnátansd'Acord sobre 'Contractac1ó-Pub/1ca ·de"/'Organitzac10· · 
· Mundial de Comen;, segons disposa l'art. 44 LCSP. 
~~~ 

. 'í'. DE,' ~supósit de concórrer un empresari individual acompanyara el Document Naciona( ·, 

(¡ 
~ 'lí;/é~tjtat i, si escau, l'escriptura d'apoderament degudament legalitzada, o les seves 

;"(: ~· fo 01'bn1es degudament autent1cades. 
~ .~ ~q ' 
~ m MI' ··· . !', tració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions per contractar 

., eco es en l'art. 49 LCSP, que comprendra expressament la circumstancia d'estar al * S9.J nt del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades 
~.qíer les disposicions vigents. La prova d'aquesta circumstancia podr~ fer-se per qualsevol 

deis medís assenyalats en l'art 62 LCSP. 

e) DNI i poder bastan! a l'efecte a favor de les persones que compareguin o signin 
proposicions en nom d'un altre. Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haura de 
figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és 



necessaria la inscripció al Registre Mercantil, d'acord amb l'art. 94.1.5 del Reglament del 
Registre Mercantil. 

d) Els que justifiquin els requisits de solvencia economica, financera i tecnica o 
professional, i que, de manera preferent, s'assenyalen a l'apartat F) del quadre Annex. 

e) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre's a la 
jurisdicció deis Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per tates les incidencies 
que de mode directe o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

f) Una relació de tots els documents inclosos en aquest sobre. 

Els documents podran presentar-se originals o mitjanc;ant copies deis mateixos que tinguin 
caracter d'autentiques, conforme a la legisla ció vigent. 

2.2. Referencies tecniques. Sobre B 

Contindra, entre d'altres, aquells documents que s'especifiquen a l'apartat G) del 
quadre Annex, acreditatius de les circumstancies a tenir en compte en la valoració del 
concurs d'acord amb els criteris d'adjudicació del mateix. 

2.3, Proposició economica. Sobre C 

Es presentara en la forma especificada en la clausula 2, afegint la referencia "Proposició 
Economica", redactada conforme al model que s'insereix a continua ció: 

"Don [ . ../. .. ]. amb DNI núm. [ .. ./ ... ] natural de [ .. ./ ... ] provfncia de [ .. ./ ... ], major d'edat i 
amb domicili en [ .. ./ ... ] C/ [ .. ./ ... J.telefon [ .. ./. .. ] actuant en nom (propi o de !'empresa a 
que representi), manifesta que, assabentat de l'anunci publicat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea de data i en el Perfil de contractant, conforme amb tots els 
requisits i condicions que s'exigeixen per adjudicar el contracte de [ .. ./ ... ] i del Plec de 
Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques que ha de regir la licitació i en la 
representació que ostenta es compromet a assumir el compliment de dit contracte pel 

· ·---- preu alc;afae "[. . ./.:Teuros,-segons pressupost·defallat, que ·s"adJurita, ele les· unitats que -
componen el servei. Lloc, data i signatura del proponent". 

Cada licitador no podra presentar més que una sola proposició, qualsevol que sigui el 
número de dependencies on aquesta prova pugui ser presentada. 

Tampoc podra subscriure cap proposta en agrupació temporal amb d'altres, si ho ha fet 
individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La contravenció d'aquest principi 
donara lloc automilticament a la desestimació de totes les per ell presentades. 

No obstant, quan s'hagi previsi en i'apartat H) dei quadre ANNEX eis iiciiadors podran 
presentar més d'una proposició, conforme als elements i condicions que es determinin en 
el mateix. 

En el cas de que s'hagi previst en l'apartat H), presentaran, junt amb la proposició 
economica normal, les demés proposicions que corresponguin a les distintes solucions que 



aportin, fent constar la justificació de cadascuna d'e/les a més de les dades exigides en el 
mode/ de proposició abans ressenyat. 

2.4. Termini i /loe d'entrega 

Els sobres abans ressenyats hauran de ser entregats al /loe que s'indica en /'apartat 1) del 
quadre Annex, o enviat per correu dintre del termini assenyalat als anuncis publicats en 
el Diari Oficial de la Unió Europea. Una vegada presentada una proposició no podra ser 
retirada sota cap pretext. 

Quan les proposicions s'envi"in per correu, l'empresari haura de justificar la data 
d'imposició de l'enviament a /'oficina de correus i anunciar a /'organ de contractació la 
remissió de /'oferta mitjan,ant fax al número 977-693507 en el mateix dia, consignant-se 
el títol comp/et de /'objecte del contracte i nom del licitador. 

L'acreditació de la recepció del referit telex, fax o telegrama s'efectuara mitjan,ant el 
corresponent registre d'entrada de documents. 

Sense la concurrencia d'ambdós requisits no sera admesa la proposició si és rebuda per 
/'organ de contracta ció amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat en 
l'anunci de licitació. Transcorreguts, no obstan!, 1 O dies natura Is següents a la indicada 
data sense haver-ne rebut la proposició, aquesta no sera admesa en cap cas. 

3. Examen de les proposicions. 
La Mesa de Contractació que estara composada pels membres indicats a /'apartat N del 
quadre annex, es reunira en el /loe assenyalat en /'apartat J) del quadre Annex i 
qualificara previament els documents presentats en temps i forma continguts en el sobre 
A). Als efectes de /' expressada qualificació, el presiden! ordenara /'obertura deis sobres, 
amb exc/usió del relatiu a la proposició economica, i el Secretari certificara la relació de 
documents que figuren en cadascun d'e/ls. 

Si la Mesa observés defectes materials en la documentació presentada ho comunicara per 
escrit a/s interessats, a més es faran públiques a través d'anuncis de /'órgan de 
contractació i concedira un termini no superior a tres dies per que el licitador pugui 

· · · - reparar l'error o esmenar /esnef1c1enCles:-·-·-·· ·· ·· ·······-···· · ··----··· ········· ·· ········-·-··· 

Posteriorment, es procedira a /'obertura i examen del sobre C), que conté e/s criteris la 
ponderació deis quals depenen d'un judici de valor. 

Si es detectessin errors o omissions en la documentació presentada en el Sobre C), la Tau/a 
concedira pera efectuar-la un termini inferior a set dies, segons /'article 27 del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig. 

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Tau/a podra sol-licitar quants informes 
tecn!cs cons!derl precisos, per a !a va!oració de !es mateixes conformerrent a/s criter1s i a 
!es ponderacions estabiertes en aquest Plec. 

Reunida de nou la Mesa de contractació, es donara a coneixer la ponderació assignada a/s 
criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedira a /'obertura deis sobres 
B). 



r 

A la vista de la valoració deis criteris la ponderació deis quals depen d'un judici de valor 
(Sobre «C») i deis criteris la ponderació deis quals és automatica (Sobre «B»), la Mesa de 
contractació proposara a l'adjudicatari del contracte. 

En quant a baixes temeraries s'estara al que disposen els articles 136 LCSP i 85 del 
RGLCAP. 

La valoració de les proposicions formulades per diferents empreses pertanyents a un 
mateix grup es realitzara de conformitat amb Jo disposat en l'art. 86 del RGLCAP. 

4. Adjudicació. 
Quan l'únic criteri a considerar per a seleccionar l'adjudicatari del contracte sigui el 
preu, l'adjudicació haura de recaure en el termini maxim de quinze dies a comptar 
des del dia següent al de !'obertura de proposicions. 

Quan per l'adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de 
criteris, el termini maxim per efectuar l'adjudicació sera de dos mesos a comptar des 
de !'obertura de proposicions, Jlevat que s'hagués establert un altre en el plec de 
clausules administratives particulars. 

Els terminis indicats en els apartats anteriors s'ampliaran en quinze dies habils quan 
sigui necessari seguir els tramits a que es refereix l'article 136.3. 

De no produir-se l'adjudicació dintre deis terminis indicats, els licitadors tindran dret a 
retirar la seva proposició. 

La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat enfront de 
l'Administració. No obstan! aixo, quan l'organ de contractació no adjudiqui el contracte 
d'acord ambla proposta formulada haura de motivar la seva decisió. 

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir 
o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Adjudicat el contracte 
i transcorregutsels tgrrninis perJa interposició c:Je recursos sense que s'hagininterposat, la .. 

·· · ·· -·· docomen1adóque·acompanya ·a lesproposicions·quedara a··disposiciódels in1eressa1s. ·······- · 

Al licitador proposat se Ji requerira perque en el termini de deu dies habils aporti els 
documents acreditatius d'estar al corren! amb les seves obligacions tributaries i de la 
Seguretat Social, d'haver constitu'it la garantía definitiva, conforme a l'estipulat en la 

• "' clausula vuitena, i d'haver abonat tots els anuncis de licitació. 

J 
;0\ Per acreditar el compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social haura 

;.,; \1, de presentar origina Is o copies autentiques deis següents documents: 
t0 !i 

\\ .~, ., 1 t:·,:¡ - Ceítificacions expedides pels Q¡qans competents en cada cas, amb la fonr1a i amb e!s 
~ / efectes previstos als.art. 13, ·14, 15-i 16 del RCAP, acreditatives de trobar-se al corren! del 

*-__,,/ compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social imposades per les 
e;;;,-·.,·· disposicions vigents. 



dies habils següents a contar des de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint 
aquest document títol suficient pera accedir a qualsevol registre públic. 

El contractista podra sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
carrec les corresponents despeses. 

Quan per causes imputables al contractista, no es pogués formalitzar el contracte dintre 
del termini assenyalat, es resoldra el mateix amb perdua de la fian~a i indemnització deis 
danys i perjudicis ocasionats, podent-se adjudicar al licitador o licitadors següents a aquel!, 
per ordre de les seves ofertes, comptant amb la conformitat del nou adjudicatari. 

Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que es 
compleixin els requisits establerts a l'article 209 LCSP. 

La contractació per l'adjudicatari de la realització parcial del contracte amb tercers estara 
subjecta als requisits establerts en l'article 210 LCSP, així com el pagament a 
subcontractistes i subministradors haura d'ajustar-se al que disposa l'article 211 LCSP. 

CLÁUSULA DESENA.- OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI 

El contracte s'executara amb subjecció a l'establert en les seves clausules i en els plecs, i 
d'acord amb les instruccions que pera la seva interpretació donés al contractista l'organ 
de contractació. 

El contractista sera responsable de la qualitat tecnica deis treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüencies que es dedueixin per a 
I 'Ad ministració o per a tercers de les omissions, errors, meto des inadequats o conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte. 

A més són obligacions especifiques del contractista les següents: 

a) El contractista esta obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients per a aixó (article 53.2 de la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de Contractes del Sector Públic). 

b) Són de compte del contractista, les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de 
licitació, i els de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin 
d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes 

,,.J:,:::V=c:::·,,.,, assenyalin. 
~"' 

l/ls.~'.41,-,C: á"~J, contractista esta obligat al compliment deis requisits previstos en l'article 21 O de la 
7~ ",;llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic per als supósits de 

~

;:: 'itJ/l?contractació. 
't'• C"V 1/ 
o éi.1adiudicatari esta obliaat al comoliment de les disoosicions viaents en materia labora:. 

\'{'¡. "'--.:Y/ ,,;-;~é S€guretat social i de-seguretat' i higiene al trebaÍI. - · 
~;,-... ·-Ir,.,,;;.'/' 

"'-:::::=,,,:c ~) L'adjudicatari queda obliga! al compliment del termini d'execució del contracte i deis 
terminis parcials fixats per l'Administració. Si arriba! el terme de qualsevol deis terminis 
citats, el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables al mateix, 



- Certificació expedida per l'organ competen\ dela Conselleria d'Economia i Hisenda de 
la Comunitat Autonoma que es tracti, acreditatiu de que o existeix deutes de naturalesa 
tributaria amb aquesta Administració. 

- Alta a l'lmpost d'Activitats Economiques, referida a l'exercici corren\, o l'últim rebut, 
completan\ amb una declaració responsable de no trobar-se donat de baixa en la 
matrícula del citat impost. 

En el termini de cinc dies habils des de la recepció de la documentació, l'administració te 
l'obligació d'adjudicar el contracte. 

Quan no procedeixi l'adjudicació del contracte al licitador proposat per no complir aquest 
les condicions necessaries per a aixo, abans de procedir a una nova convocatoria 
l'Administració podra efectuar una nova proposició pel licitador o licitadors següents a 
aquell, per l'ordre que hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que aixo fos 
possible i que el nou adjudicatari hagi presta\ la seva conformitat, en aquest cas es 
concedira a aquest un termini de deu dies habils pera emplenar l'assenyalat anteriorment. 

En el cas de que el contracte fos adjudica\ a una Agrupació d'Empreses hauran aquestes 
d'acreditar la constitució de la mateixa, en l'escriptura pública, dintre del termini atorgat 
per la formalització del Contracte, i NIF assignat a I' Agrupació. 

\ CLÁUSULA SETENA.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta economicament més 
avantatjosa s'atendra a diversos criteris recollits a l'apartat K) del quadre Annex. 

CLÁUSULA VUITENA.- GARANTIA DEFINITIVA 

L'adjudicatari proposat estara obliga\ a constituir, en el termini de deu dies habils una 
fianc;a definitiva del 5 per 100, de l'import d'adjudicació, IVA exclos. 

· · la ga-rantia podra constituir'se en qualsévol de les formés establertes en l'articlé 84 LCSP; : ... ·· 
amb els requisits establerts en els articles 55 i ss del RGLCAP o mitjanc;ant la garantía 
global amb els requisits establerts en l'article 86 LCSP . 

.. "' , De no tenir aquest requisit per causes imputables al mateix, es declarara resolt el 
) '~ contracte. 

\~\ La garantía no sera retornada o cancel·lada fins que s'hagi produ'1t el venciment del 
t1: /¡ termini de garantía i compliment satisfactoriament el contracte. 
'' ,, 

1:--, ¡¡ 
·., ', ¡¡ 1 1 1 ~ 1 1 , , v / /,? Aquesta garantia respondra a!s conceptes inciosos en 11aític1e 88 ue 1a Le1 30/20071 de 30 ·. <~~::J;/' d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

CLÁUSULA NOVENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuara dintre deis quinze 



I' Administració podra optar per la resolució del contracte o per la imposició de 
penalitats económiques. Aquestes ascendiran a la quantia que determini l'órgan de 
contractació al contracte o, en el seu defecte, a les fixades per l'art. 196 LCSP. 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 % del preu del 
contracte, l'órgan de contractació estara faculta! per a procedir a la resolució del 
mateix o acordar la continu"itat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

La perdua de la garantía o els imports de les penalitats, no exc/ouen la indemnització 
per danys i perjudicis a que pugui tenir dret I' Administració, originats per la demora 
del contractista. 

Si el retras fos produrt per motius no imputables al contractista, s'estara a lo disposat a 
l'apartat 2 de l'art. 197.2LCSP. 

En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerira interpel·lació o 
intimació previa per part de l'Administració. 

1. El contracte s'executara amb sujecció a l'establert en aquest plec de condicions i en el 
plec de prescripcions tecniques, i d'acord amb les instruccions que es donaran al 
contractista pera la seva interpretació per I' órgan de contractació. 

2. El període de vigencia del contracte s'estableix per un total de 4 anys, que es 
comptabilitzara des de 1'1 de gener de 2011 fins a 31 de desembre de 2014. El termioi 

· ····-····· -·-······d'execüc1ó serKl'i?stablert enl'apartat"L) del quadré Annex. Abans de laf1nal1tzac10· · 
d'aquest termini i per mutu acord de les parts, podra prorrogar-se el contracte per un· 
termini de 2 anys més en els termes assenyalats en l'art. 279 LCSP. 

3. L'ambit d'actuació deis treballs del plec abastaran els espais verds i zones incloses dins 
el contracte al municipi de Calafell. 

4. Als contractes de serveis que siguin de tracte successiu el contractista esta obligat a 
presentar un programa de treba/1 que sera aprovat per l'órgan de contractació. 
L'adjudicatari esta obligat a presentar un programa de treball en el termini de quinze dies 
a comptar des de !a notificació de !1adjud!cació de! con.tracte. 

5. L'adjudicatari indicara els noms de les persones adscrites a !'empresa que té previst 
designar i que compleixen els requisits que s'exigiran al moment de la seva acceptació per 
l'Administració. L'adjudicatari estara obligat a assignar per l'execució deis treballs a que es 
refereix el present Plec, els facultatius el nom deis quals figuri en la seva oferta, amb la 



dedicació definida en la mateixa. Per tant, durant la vigencia del contracte, el personal 
assignat al mateix amb dedicació completa, no podra intervenir en un altre treball. Així 
mateix, l'adjudicatari no podra substituir al personal facultatiu establert en la seva oferta, 
sense l'expressa autorització del Director deis treballs. 

6. L' Administració podra modificar el contracte per raons d'interes públic i per atendre a 
causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l'expedient. Les 
modificacions no afectaran a les condicions essencials del contracte. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb l'establert en l'article 
140 LCSP i, s'actuara en la forma prevista en els articles 194 i 195, 202 i 282 LCSP. 

Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a 
l'actualització del Programa de Treballs. 

7. En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estara a lo estipula\ en els articles 
203 LCSP i normes de desenvolupament. Si l'Administració acordés una suspensió deis 
treballs, s'aixecara la corresponent Acta de Suspensió. 

8. L'execució del contracte es realitzara pel contractista amb les responsabilitats 
establertes a l'art. 281 LCSP. Quan el contracte de serveis consisteixi en l'elaboració 
íntegra d'un projecte d'obra i es comprovi !'existencia d'efectes, insuficiencies tecniques, 
errors o desviacions procedira la incoació d'expedient de subsanació i establertes als 
articles 286, 287 i 288 LCSP. 

9. L'órgan de contractació determinara si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta a 
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, disposant per a tal fi de 
les prerrogatives establertes a l'art. 283 LCSP. 

La recepció es realitzara conforme a lo disposat als apartats 1, 2 i 4 de l'art. 205 LCSP i 
203 i 204 del RGLCAP. 

CLAUSULA DOTZENA.- VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

- --·--· 1.Ta· valorac1ó·dels treba11s-s'efectuara pel/pe(lá tecn1da·correspónent I s'aJustara ·a·1a· --
normativa vigent. 

1~ .. ,.-;~;":, ·:_ .'· 
- /\ 1.- J:. 2. B,abonament deis treballs es realitzara mitjan~ant certificacions del servei expedides pel 

~
\~ ,::,,.-·-,te,~~¿';!,l'lunicipal responsa.ble. L'Administració. podra realitz.ar.abonaments a compte per 
~ I · .. · .. · operaclé¡.ns preparatónes, 1nstal·lacions o adqu1s1c1ons d'equ1p I med1s aux1llars en la forma i \ ,t~::~;bª7'B~} garanties que a tal efecte determinen els art. 200 i 215 LCSP i 201 del RGLCAP. 

g~,;::'\.\}'9(A'll' LA TRETZENA.- TERMINI DE GARANTIA 
\,,,,,·· , __ ;_..,,, 

-~~- -f;{ _.. ,, , 1 1 • ,, • • • ... I I t a '~-·ª 1·estao!en: en ,·aparta! !V!J !!e! quaare Annex. 

CLÁUSULA CATORZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 



La resolució del contracte tindra lloc en els suposits que s'assenyalen en aquest Plec i en 
els fixats en els articles 206 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic; i s'acordara per l'organ de contractació, d'ofici o a instancia del contractista. 

Quan el contracte es resolgui por culpa del contractista, es confiscara la garantía 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantía. 

CLÁUSULA QUINZENA.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ 

1. L'organ de contractació, de conformitat amb l'article 194 LCSP, ostenta les següents 
prerrogatives: 

a) lnterpretació del contracte. 

b) Resolució deis dubtes que ofereixi el seu compliment. 

c) Modificació del contracte per raons d'interes públic. 

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta. 

En tot cas, es donara audiencia al contractista, havent de seguir-se els tramits previstos en 
l'article 195 LCSP. 

Els acords que dicti l'organ de contractació, previ informe de l'Assessoria Jurídica, en 
I' exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució seran 
immediatament executius. 

2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
deis criteris deis contractes administratius seran resolles per l'organ de contractació 
competen!, llurs acords posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos haura lloc a 
recurs contenciós - administratiu, conforme al previst per la Llei reguladora de dita 
jurisdicció, sense perjudici de que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de 
reposició, previst als art. 116 i 117 de la Llei 30/1992 de Regim Jurídic de les 
Aam1n1·strac1ons PU61iques.1.del Pro·cea1ment Aahl11i1strat1ü·comú; · · ·" -,..,."··----·-

3. Aquest contracte té caracter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i 
extinció es regira per l'establert en aquest Plec, i per allo no previst en ell, sera d'aplicació 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, el Reial decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

,,,., ·::e:~··," d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
"~·~ D?"",el qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
~v~~ ' liques en tot el que no s'oposi a la Llei 30/2007 i estigui vigent després de !'entrada en 

~/ .... \efr ,r del Reial decret 817/2009; supletoriament s'aplicaran les restants normes de dret 
il ;J 

1 
~~-- ,--~ffiinistratfu !, en defecte d'a!xó, !es normes de dret privat. 

21... A~:;_:¡- , ·" 

\\';;~ 'ffJ' }}Jldre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu sera el competen! per a coneixer en 
-~,,?,, ,'-11) jé:l~ció a les qüestions que se suscitin en la preparació i adjudicació d'aquest contracte de 

'\;~..__ __ !i-:.;:::;?'ronformitat amb el di~po_sat en l'article 21.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 
··--··· Contractes del Sector Publrc. 



Contra el present Plec es pot interposar amb anterioritat a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, Recurs Especial en Materia de Contractació, en el termini de deu 
dies habils comptats des de l'endema a la publicació de l'adjudicació en un Diari Oficial o 
en el Perfil de contractant, davant d'aquest Ajuntament de Calafell, de conformitat amb 
l'article 37 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Notificada la resolució del Recurs Especial en Materia de Contractació, o transcorreguts 
vint dies habils comptats des del següent a la interposició del recurs sense que hagi estat 
notificada la seva resolució, podra interposar recurs contenciós-administratiu, davant el 
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar 
des de l'endema al de la notificació del recurs especial en materia de contractació, de 
conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de julio!, de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. Tot aixó sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre 
recurs que es pogués estimar més convenient al seu dret. 

Calafell, 22 de setembre de 2010. 

El cap de serveis jurídics, 

CARLES BADEL I DOMINGO 



L) VIG NCIA DEL CONTRACTE 

M) TERMINI DE GARANTIA 
N) MESA DE CONTRACTA(! 

* Millores sense cost afegit pera l'Auntament ................. Fins a 5 punts. 
Un total de 4 anys des de 1'1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2014. 
Finalitzat el contracte, el contractista resta obligat a continuar prestan! els 
serveis fins realitzada nova adjudicació o bé es gestioni directament des de 
l'Auntament. 
No escau 
Presiden!: El Tinent d'alcalde de Serveis lnterns o altre regidor en qui delegui. 

Vocals: El regidor de l'area de Serveis i Medí Ambient. 
Un regidor representan! del grup municipal del PSC 
Un regidor representan! del grup municipal de CIU 
Un regidor representan! del grup municipal del PP 
El regidor no adscrit Sr. Angel Verge i Martín 
El regidor no adscrit Sr. Caries Rión i Tetas 
El regidor no adscrit Sr. Josep Parera i Ribell 
El Secretari de la Corporació 
L'lnterventor de la Corporació 

Secretari: La cap de negociat de contractació o altre funcionari en qui delegui. 

Membres amb veu pero sense vot: 
La Técnica de medí ambient 
El Director de serveis ·urídics 

5% import ad'udicació !VA exclos. 



QUADRE ANNEX 

A) OBJ ECTE DEL CONTRACTE 
B) SISTEMA DE DETERMINACI DEL 
PREU 
C) PRESSUPOST M IM DE LICITACI 

'\LXI 
V 

SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VEROS MUNICIPAL$. 
A preu al~at 

938.228,72 €) IVA indos. El preu d'aquest contracte es repartira 
entre les feines de jardinería i les feines de neteja deis espais verds. 
L'IVA sera del 18% pera la part de jardinería que correspon al 45% 
del cost de les actuacions (357.799,08 € + IVA 18%64.403,83€ = 
422.202,91 €), i del 8% perla neteja d'espais lliures que correspon 
al 55% del cost de les actuacions (477.801,67 € + 8% IVA 38.224, 14 
= 516.025,81 €) 

110/1710/22703/01 
IPC interanual 
- Informe d'institució financera, acreditatiu de correcta operativa. 
- Declaració de la xifra de negocis deis darrers tres anys. 
- Certificat de classificació al Grup O, Subgrup 6, Categoría B 
• Certificat ISO 14001 i/o EMAS 

Relació deis serveis d'aquestes caracterlstiques realitzats els darrers tres an s. 
no 
Servei d'Atenció al Ciutada (SAC).- Plac;a Catalunya, 1 43820-Calafell 

Ajuntament de Calafell.- Plac;a Catalunya, 1 43820-Calafell 

• Oferta economica. Millor preu ofertat pel licitador. 
Es puntuaran amb O punts les ofertes que no presentin un preu inferior al 
preu de licitació. La resta de propostes económiques es valoraran amb un maxim 
de 51 punts. La puntuació obtinguda per cada licitador vindra donada. pel resulta! 

de la següent fórmula de valoració económica: 
PUNTUACIÓ = 51 x (BAIXA (i) I BAIXA MAX) 1/12 SENT: 
La baixa (i) és la b¡,ixa del licitador respecte de l'import total del contracte (en per
Centatge). 
La baixa max és la baixa més gran presentada respecte l'import total del contracte · 

· (eñriércenfat9e) ... :.: ....... ::.::.:.: ... :. :.: .. :·.: ..... : .... : .. ::.:::.:Finsa sr i>uríts. ········· · -,-

1 

* Maquinaria i equipament a utilitzar en la contracta ...... Fins a 9 punts. 

* Programació deis treballs .............................................. Fins a 5 punts. 

* Propostes de recuperació de zones degradades o en mal esta! 
........................................................................................ Fins a 10 punts. 

* Programa de comunicació amb l'ajuntament i seguiment de la concessió 
........................................................................................ Fins a 5 punts. 

* Programa de formació i sensibilització deis treballadors, en relació a la Prevenció 
De riscos !abarais i aspectes mediambientals .................... Fins a 5 punts. 

* Millares mediambientals introdu'ides en l'execució deis treballs .............. .. 
....................................................................................... Fins a 1 O punts. 



i Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental de l'Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia 26 de mar~ de 2015 entre d'altres adopta el següent acord: 

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

PROPOSTA D' ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS 
VERDS MUNICIPAL A PETICIÓ DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVEI, FUNDACIÓ 
SANTA TERESA, 1 PRÓRROGA DEL CONTRACTE FINS A 31 DE MAIG DE 2017, EXPEDIENT 
19/1 O_CNT 

Fets 

1. El ple de la corporació el 29 d'abril de 2011 acorda l'adjudicació de la contractació del 
servei de manteniment deis espais verds a favor de !'empresa Fundació Santa Teresa. 

2. L'1 de juny de 2011 s'inicia l'execució deis treballs segons el contracte signat del servei 
de referencia, que establía una durada del mateix fins el 31 de maig del 2015 amb 
possibilitat de ser prorrogat. 

3. El 13 de juliol de 2012 l'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2012-2013 
amb registre d'entrada 2012/22242. 

4. El 2 de juliol de 2013 !'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2013-2014 
amb registre d'entrada 2013/21353. 

5. 5. El 12 d'agost de 2014 l'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2014-2015 
amb registre d'entrada 2014/25630 

La tecnica de Medi Ambient, ha emes !'informe que s'inclou a l'expedient, sobre la 
procedencia de revisió de preus i prorroga de contracte, i segons el qual, 
l'actualització de preus del contracte a partir del mes de juny de 2012, i en aplicació 
de la fórmula de revisió de preus és de 3.593,52€ pel 2012, 7.010,08€ pel 2013 i 
7.408,50 pel 2014. L'import de la regularització anira destinat a millores al Pare del 
Vilarenc. 

L'import del contracte pel 2015 i següents fins a la propera actualització de preus és 
234. 761,46€/anual. 

7. El Departament de Medi Ambient ha tramitat les propostes de despesa plurianuals i el 
Departament d'lntervenció ha emes !'informe favorable segons el següent detall: 

PD 
680/15 
685/15 (any 2016) 
686/15 (any 2017) 

INFORME IMPORT 
154.956,29€ 

404/15 234.761,46€ 
97.817,28€ 

Placa de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



8. El Director de Serveis Jurídics, Compres i Contractació ha emes !'informe pertinent que 
s'adjunta igualment a l'expedient. 

Fonaments de dret 

1. Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic. (LCSP) 
2. Reial decret legislatiu 3/2011,text refós llei contractes sector públic (TRLCSP) 
3. Plec de prescripcions tecniques particulars que hauran de regir la contractació del 

servei de neteja i manteniment de les platges del terme municipal de Calafell . 
Clausula onzena Clausula onzena (Execucío deis treballs i ambit territorial del 
contracte) i clausula Cinquena. Revisió de preus 

Proposta de Resolució 

La Comissió Informativa de Serveis lnterns amb el vot a favor deis membres de CIU I PPC, i 
les abstencions deis membres del PSC I UAM propasa al Ple: 

Primer,- Aprovar l'actualització de preus del contracte de servei de manteniment d'espais 
verds municipals i regularitzar I' import que és de 18.012, 11 €. Aquest import anira 
destinat a millares al Pare del Vilarenc. 

Segon,-Aprovar la prórroga del Contracte del servei de manteniment d'espais verds 
municipals, fins el 31 de maig de 2017, i establir l'import anual fins a la propera 
actualització de preus en 234. 761,46€/anual. 

Tercer,- Aprovar les propostes de despesa plurianuals següents corresponents a la 
prórroga de contracte i regularització de preus del Servei de manteniment d'espais verds a 
favor de Fundació Santa Teresa amb NIF G43392364 i d'acord amb !'informe 
d'intervenció: 

PD INFORME IMPORT 
680/15 154.956,29€ 
685/15 (any 2016) 404/15 234.761,46€ 
686/15 (any 2017) 97.817,28€ 

Quart,- Donar trasllat d'aquest acord a Fundació Santa Teresa i als Departaments 
d'lntervenció, Serveis Jurídics i Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell. 

(deliberació) 

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 15 vots a favor: 
8 deis membres de CIU, 3 deis membres del PPC, 3 deis membres d'UAM i 1 del regidor 
no adscrit Massimiliano Revello; i 6 abstencions deis membres del PSC-PM acorda: 

Primer,- Aprovar l'actualització de preus del contracte de servei de manteniment d'espais 
verds municipals i regularitzar I' import que és de 18.012, 11€. Aquest import anira 
destinat a millares al Pare del Vilarenc. 



,®, Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Segon,-Aprovar la prórroga del Contracte del servei de manteniment d' espais verds 
municipals, fins el 31 de maig de 2017, i establir l'import anual fins a la propera 
actualització de preus en 234.761,46€/anuaL 

Tercer,- Aprovar les propostes de despesa plurianuals següents corresponents a la 
prórroga de contracte i regularització de preus del Servei de manteniment d'espais verds a 
favor de Fundació Santa Teresa amb NIF G43392364 i d'acord amb !'informe 
d'intervenció: 

PD INFORME IMPORT 
680/15 154.956,29€ 
685/15 (any 2016) 404/15 234.761,46€ 
686/15 (any 2017) 97.817,28€ 

Quart,- Donar trasllat d'aquest acord a Fundació Santa Teresa i als Departaments 
d'lntervenció, Serveis Jurídics i Medi Ambient de I' Ajuntament de CalafelL 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de !'acta. 

Calafell, 26 de mar~ de 2015 

Vist i plau 
L'Alcalde 

Joan Olivella Ricart 

Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 





~ Ajuntament de Calafeil 
Area de Serveis lnterns 

INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 404/15 PD 680, 685 1 686 

ldentificació del document 

Informe relatiu a la consignació pressupostaria sol-licitada pel Departament de Medi 
Ambient, per al contracte manteniment jardins de I' 1/06/15 fins el 31/12/15, per un 
import total de 487.535,03 euros. 

2015 154.956,29 euros 
2016 234.761,46 euros 
2017 97.817,28 euros 

Antecedents 

Que el Pressupost de 2015 contempla l'aplicació pressupostaria 421/1710/2279933 
"Contracte mantenimentjardins" per atendre aquesta despesa. 

Consideracions 

1 r.- Que a la vista de l'aprovació i inclusió de l'esmentada actuació, es contempla com a 
finan~ament els recursos propis de l'entitat El credit pressupostari disponible, suficient i 
adequat per fer front a la despesa propasada ha de quedar ajustat i limitat a 487.535,03 
euros distriburts en els periodes indicats en els estats de despeses esmentats anteriorment 

2n.- Que de conformitat amb l'establert en l'article 86 del R.D. 500/90, de 20 d'abril, i 
segons el tenor literal de l'art 80.1 a) de l'esmentat R.D. 500/90 i l'article 174 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, la despesa que es pretén realitzar té el caracter de plurianual, complint la 
limitació d'anualitats previstos en l'art 81 del R.D. 500/90, i incomplint els percentatges 
previstos en l'art. 82 de l'esmentat R.D. 500/90, de conformitat amb el regim financer 
esmentat en l'apartat primer del present informe. 

3r.- En conseqüencia amb el caracter plurianual de la despesa i els compromisos de 
despeses per exercicis futurs, la Corporació, mitjan~ant acord de junta de govern, d'acord 
amb les competencies organitzatives d'aquest Ajuntament, haura d'aprovar el regim 
financer proposat, assumint el compromís exprés d'incloure en els Pressupostos deis 
exercicis 2016 i 2017 els imports corresponents a les anualitats previstes. 

Pla,a de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Ext. 384 Area de Serveis Econórnics 
Ext. 381 Departarnent d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 

i ntervencio@calafell .org 
tresoreria@ca!af ell. org 
www.calafell.org 



4t.- En l'acord d'aprovació s'haura de fer constar "fer ús de l'excepcionalitat a que es 
refereix l'apartat 5 de l'article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de man;, pel que s'aprova 
el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i aprovar excedir el percentatge que aquesta 
determina pels anys següents a !'inicial". 

Conclusions 

Amb les consideracions esmentades es pot informar de !'existencia de credit adequat 
suficient per fer front a l'esmentada despesa. 

/
/~:~t~~tor aceta!. ( (/ __ D, 

~ eia Ayats i Escarré 
/ 

Calafell, 19 de mar~ de 2015 



IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT 

~ Ajuntament de Calafeil 
Secretaria General 

PROPOSTA D' ACTUALl1ZACIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS 
MUNICIPAL A PETICIÓ DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA DEL SERVEI, FUNDACIÓ SANTA TERESA, 1 
PRÓRROGA DEL CONTRACTE FINS A 31 DE MAIG DE 2017, EXPEDIENT 19/1 O_CNT 

Fets 

1. El ple de la corporació el 29 d'abril de 2011 acorda l'adjudicació de la contractació del servei 
de manteniment deis espais verds a favor de !'empresa Fundació Santa Teresa. 

2. L'1 de juny de 2011 s'inicia l'execució deis treballs segons el contracte signat del servei de 
referencia, que establía una durada del mateix fins el 31 de maig del 2015 amb possibilitat de 
ser prorrogat. 

3. El 13 de julio! de 2012 !'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2012-2013 amb 
registre d'entrada 2012/22242. 

4. El 2 de juliol de 2013 !'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2013-2014 amb 
registre d'entrada 2013/21353. 

5. 5. El 12 d'agost de 2014 l'empresa sol·licita la revisió de preus pel període 2014-2015 amb 
registre d'entrada 2014/25630 

6. La tecnica de Medí Ambient, ha emes !'informe que s'inclou a l'expedient, sobre la 
procedencia de revisió de preus i prórroga de contracte, i segons el qual, l'actualització de 
preus del contracte a partir del mes de juny de 2012, i en aplicació de la fórmula de revisió de 
preus és de 3.593,52€ pel 2012, 7.010,08€ pel 2013 i 7.408,50 pel 2014. L'import de la 
regularització anira destina\ a millares al Pare del Vilarenc. 

L'import del contracte pel 2015 i següents fins a la propera actualització de preus és 
234. 761,46€/anual. 

7. El Departament de Medí Ambient ha tramita\ les propostes de despesa plurianuals el 
Departament d'lntervenció ha emes !'informe favorable segons el següent detall: 

PD INFORME IMPORT 
680/15 154.956,29€ 
685/15 (any 2016) 404/15 234. 761,46€ 
686/15 (any 2017) 97.817,28€ 

8. El Director de Serveis Jurídics, Compres Contractació ha emes !'informe pertinent que 
s'adjunta igualment a l'expedient. 

Fonaments de dret 

1. Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic. (LCSP) 

Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



2. Reial decret legislatiu 3/2011,text refós llei contractes sector públic (TRLCSP) 
3. Plec de prescripcions tecniques particulars que hauran de regir la contractació del servei de 

neteja i manteniment de les platges del terme municipal de Calafell . Clausula onzena 
Clausula onzena (Execucío deis treballs i ambit territorial del contracte) i clausula Cinquena. 
Revisió de preus 

Proposta de Resolució 

El tinent d'alcalde d'Obres Públiques, Manteniment I Medi Ambient propasa a la Camissió 
Informativa de Serveis lnterns: 

Primer,- Aprovar l'actualització de preus del contracte de servei de manteniment d'espais verds 
municipals i regularitzar I' impart que és de 18.012, 11€. Aquest import anira destina\ a millares al 
Pare del Vilarenc. 

Segon,-Aprovar la prórroga del Cantracte del servei de manteniment d'espais verds municipals, 
fins el 31 de maig de 2017, i establir l'impart anual fins a la propera actualització de preus en 
234. 761,46€/anual. 

Tercer,- Aprovar les propostes de despesa plurianuals següents correspanents a la prórroga de 
contracte i regularització de preus del Servei de manteniment d'espais verds a favor de Fundació 
Santa Teresa amb NIF G43392364 i d'acord amb !'informe d'intervenció: 

PD INFORME JMPORT 
680/15 154.956,29€ 
685/15 (any 2016) 404/15 234.761,46€ 
686/15 (any 2017) 97.817,28€ 

Quart,- Donar trasllat d'aquest acord a Fundació Santa Teresa i als Departaments d'lntervenció, 
Serveis Jurídics i Medi Arnbient de l'Ajuntament de Calafell. 

La Comissió Informativa de Serveis lnterns amb el vot a favor deis membres de CIU I PPC, i les 
abstencions deis membres del PSC I UAM propasa al Ple: 

Primer,- Aprovar l'actualització de preus del contracte de servei de manteniment d'espais verds 
municipals i regularitzar I' import que és de 18.012, 11€. Aquest import anira destina\ a millares al 
Pare del Vilarenc. 

Segon,-Aprovar la prórroga del Cantracte del servei de manteniment d'espais verds municipals, 
fins el 31 de maig de 2017, i establir l'import anual fins a la propera actualització de preus en 
234. 761,46€/anual. 

Tercer,- Aprovar les propostes de despesa plurianuals següents corresponents a la prórroga de 
contracte i regularització de preus del Servei de manteniment d'espais verds a favor de Fundació 
Santa Teresa amb NIF G43392364 i d'acord amb !'informe d'intervenció: 



1PD 
680/15 
685/15 (any 2016) 

1 686/15 (anv 2017) 
' 

i Ajuntament de Caiafeli 
Secretaria General 

INFORME IMPORT 
154.956,29€ 

404/15 234.761,46€ 
97.817,28€ 

Quart,- Donar ~lasllat d'aquest acord a Fundació Santa Teresa i als Departaments d'lntervenció, 
Serveis Jurídics i I\Jedi Ambient de l'Ajuntament de Calafell. 

Í ' __ _,,-•w-,·-"~" 

La ti~~:'~e Serveis lnte)) 

\ \ I . \ J 
\ '._/ 

Montsf rrat López Ureña 

Calafel\ 23 de marc; de 2015 

\ ,. 

Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext 373 
Fax 977 69 35 07 
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