
FITXA AJUNTAMENT GIRONA

Introducció i context

L’expedient analitzat s’aprova en la recent entrada en vigor de la Llei 9/2017 (LCSP). 
L’Ajuntament de Girona justifica la necessitat de contractació de serveis de manteni-
ment a partir de l’ampliació de la urbanització del Parc Central de la ciutat i la creació 
de noves zones enjardinades i plantació de nou arbrat.                

Serveis - Manteniment
SECTOR:
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Taula de materialitat

Impactes potencials del contracteMatèries fonamentals
(ISO 26000)

Dimensió empresarial vs democràcia interna

No vulneració de forma directa en la prestació del servei

Ús intensiu de mà d’obra

Generació de residus de fracció vegetal, elevat consum 
d’aigua

Extensió de la responsabilitat a tota la cadena de 
subministrament

Ajuntament i ciutadania com a consumidores

Impactes indirectes en aquesta matèria

Governança

Drets Humans

Pràctiques laborals

Medi ambient

Pràctiques justes 
d’operació

Aspectes de 
consumidors/es

Participació activa i 
desenvolupament 
de la comunitat

https://contractaciopublica.gencat.cat/eco�n_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=34368500

https://www.setem.org/ https://opcions.coop/https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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Anàlisi del contracte

Solvència econòmica

Solvència tècnica

Garanties

Subcontractació

Criteris d’adjudicació

Condicions especials 
i obligacions 
essencials d’execució

No

No s’estableixen requisits específics del contractista

No s’estableixen requisits específics del contractista

Condicions laborals en base al conveni col·lectiu

Almenys un centre de treball a menys de 10 km de la ciutat

Disposar certificació de garanties de qualitat (ISO 9001, 
ISO 14001 o equivalents)

Mesures de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
formacions i vigilància de la salut

Gestió ambiental Impactes acústics

Gestió de residus

Embalatges

Es prohibeix

Criteris automàtics Preu de l’oferta (70p)

Preu dels serveis extraordinaris (20p)

Criteris de valoració relatius a la millor 
eficiència en la gestió de la sega (10p)

Dades del contracte

-Expedient:  2018020549 (LCSP/ obert/no 

harmonitzat)

-CPV:  77311000-3

-Objecte del contracte:  Contractació dels 

treballs de manteniment de la jardineria i de 
l’arbrat del Parc Central de la ciutat de Girona

-Divisió en lots:  No

-VEC:  28.033,68€ IVA exclòs

- Nombre de licitadores:  5

https://www.setem.org/ https://opcions.coop/https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
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Altres consideracions 
ASG

Ús de les noves tecnologies per garantir transparència, 
accés a la informació pública i seguiment del contracte.

Ús de tractaments  fitosanitaris de control de plagues: 
alternatives menys nocives pel medi ambient i per la 
fauna de l’entorn.

Valoració global

- Certificació ISO 9001, 14001 o 
equivalents .

- Sistema de seguiment de 
l’execució del contracte: control i 
imposició de sancions.

- Requeriment de proximitat del 
centre de treball.

- Elevat pes del factor econòmic 
com a criteri d’adjudicació.

- Valorar la possibilitat d’incloure 
aspectes de les condicions laborals 
de les persones adscrites al 
contracte: formació, inclusió social, 
promoció d’igualtat.

- Contracte susceptible de ser 
subjecte de reserva (empreses 
d’inserció, centres especials de 
treball...)

Punts forts Aspectes a treballar

https://www.setem.org/ https://opcions.coop/https://ajuntament.barcelona.cat/ca/


