Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció de Serveis
Sub-direcció General de Recursos Humans
i Relacions Laborals

Memòria justificativa de la contractació del servei de manteniment i millora de les
zones enjardinades i els espais verds exteriors i interiors de la seu central del
Departament d’interior a Barcelona (lot 1), i del centre CAT112 de Reus (lot 2)

1.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquesta contractació és el servei de manteniment i millora de les zones
enjardinades i els espais verds exteriors i interiors de la seu central del Departament
d’Interior a Barcelona (lot 1), i del centre CAT112 de Reus (lot 2), per a l’any 2020

2.- Justificació de la necessitat.
El 31 de desembre de 2019 finalitza el contracte menor de prestació del servei de jardineria
de la seu central del Departament d’Interior, i del centre CAT112 de Reus concertat amb
l’empresa Servei Integral de finques Urbanes, SL (Grupo Sifu).
Per tal com cal mantenir en bon estat les zones enjardinades de les dependències
esmentades i el Departament, l’activitat del qual és de caràcter administratiu, no disposa de
mitjans propis per a realitzar aquest servei, és del tot necessari contractar una empresa
externa que pugui realitzar aquestes tasques de jardineria.
3.- Procediment de licitació.
Atenent a l’objecte del contracte es considera adient reservar la participació en el
procediment de contractació a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses
d’inserció social d’acord amb la disposició addicional 4a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, i atès que es compleixen els requisits
establerts en l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, quant a valor estimat i criteris
d’adjudicació, es considera adient tramitar la licitació mitjançant procediment obert
simplificat.
Vista la manca de proposicions de l’anterior licitació, i atès que aquest contracte està
reservat a Centres de treball d’Iniciativa social i empreses inserció, i per tal d’afavorir i no
limitar la concurrència, es considera adequat exceptuar l’obligatorietat d’inscripció als
registres oficials de licitadors que estableix l’article 159.4.a) de la LCSP.

4.- Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
No s’exigeix d’acord amb l’article 159.6 de la Llei 9/2017, LCSP.
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5.- Criteris de valoració
Pel que fa al lot núm. 1, el criteri de valoració de major ponderació és el preu (90 punts). i
fins a 5 punts cadascun, un temps de resposta més baix davant d’incidències en les zones
enjardinades respecte del mínim exigit, i la capacitat de respondre a necessitats que
sorgeixin durant l’execució del contracte com el nombre de capçals emissors de reg a
substituir.
Per al lot núm. 2, El criteri de major valoració és el preu, (75 punts), la resta de criteris i
valorats cadascun en 5 punts, contemplen aspectes que poden millorar qualitativament la
prestació del servei, com la rapidesa en la resposta davant d’incidències, increment de
superfície a replantar, i/o capacitat de respondre a necessitats que sorgeixin durant
l’execució del contracte com el nombre d’electrovàlvules, i programadors a reparar i/o a
substituir.

6.- Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
6.1 Pressupost de la licitació.
Atès el que estableixen l’art. 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’art. 20 del
Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors/ores disminuïts
físics i/o sensorials de Catalunya (codi de conveni núm. 7901565), s’ha tingut en compte el
cost del personal actualment adscrit al servei susceptible de ser subrogat per l’empresa
adjudicatària.
Lot 1:
S’ha estimat una dedicació setmanal d’unes 13 hores, en aquestes hores s’inclouen també
els tractaments fitosanitaris a realitzar en dissabte. Al cost del personal a subrogar, se li ha
incrementat un 25% en concepte d’altres costos i beneficis.
Així mateix, s’ha afegit un 5% pel cost de possibles reposicions de plantes en mal estat
(punt 3.3 del Plec de prescripcions tècniques) i un 5% addicional per considerar que les
tasques de poda, tot i que només s’hagi de portar a terme un cop a l’any, com a mínim,
requereixen comptar amb mitjans externs a l’empresa adjudicatària (lloguer de plataformes,
contractació de personal especialitzat en treballs de poda en alçada en general o de poda
per trepa) que encareixen el servei.
Finalment, s’ha afegit un 20%, per costos imprevistos i per absorbir altres factors que
puguin ser tinguts en compte per les empreses respecte l’estimació anterior.
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Costos del servei
Preu
Costos salarials estimats
Altres costos i beneficis
cost del servei sense millores
Increment 10% per reposició de plantes i
externalització treballs de poda
Preu anual incloent les millores
Increment 20 % dels costos per imprevistos
Pressupost
IVA 21%
Pressupost base de licitació

6.894,88
2.298,29
9.193,17
919,32
10.112,49
2.022,50
12.134,98
2.548,35
14.683,33

Lot 2:
S’ha estimat una dedicació de 3,30 hores per treballador. Al cost del personal a subrogar se
li ha incrementat un 25% en concepte d’altres costos i beneficis. D’altra banda s’ha tingut en
compte un pressupost estimat que suposa la implantació de 60m2. D’hidrosembra en el
talús lateral, d’acord amb el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques i s’ha afegit un 10%
per cobrir les possibles millores que es puguin oferir segons els criteris d’adjudicació.
Finalment, s’ha afegit un 20%, per costos imprevistos i per absorbir altres factors que
puguin ser tinguts en compte per les empreses respecte l’estimació anterior.
Costos del servei
Costos salarials estimats
Altres costos i beneficis
60 m2´d'hidrosembra
cost del servei sense millores
10% per increment en millores segons criteris
Preu anual incloent les millores
Increment 20 % dels costos per imprevistos
Pressupost
IVA 21%
Pressupost base de licitació

Preu
3.878,00
1.292,67
950,00
6.120,67
574,75
6.695,42
1.339,08
8.034,50
1.687,25
9.721,75
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6.2 Valor estimat
S’ha previst una modificació a l’alça d’un 20% del preu del contracte per cobrir durant
l’execució del mateix, i la seva pròrroga un possible increment dels tractaments fitosanitaris
a realitzar a les palmeres per combatre la plaga del morrut (lot 1), i resta de plantes i/o altres
actuacions sobrevingudes en el manteniment de les zones enjardinades, per als dos lots.

Concepte
1r any
Modificació 20%
Pròrroga
Modificació 20%
Total

lot 1
12.134,98
2.427,00
12.134,98
2.427,00
29.123,95

lot 2
8.034,50
1.606,90
8.034,50
1.606,90
19.282,81

total VEC
20.169,48
4.033,90
20.169,48
4.033,90
48.406,76

7.- Justificació dels lots
La delimitació dels lots s’ha realitzat per criteris geogràfics, ja que la prestació del servei i es
realitza a dependències del Departament d’Interior situades en localitats diferents, per la
qual cosa, s’han establert dos lots, un per a la seu central del Departament a Barcelona
(carrer Diputació, 355)i l’altre per a l’edifici del CAT 112 a Reus (carrer del Pagesos, 2).
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