Identificació de l’expedient:
2017/590
2018/137
10 de febrer de 2017
AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT
Contractació del servei de jardineria

LICITACIÓ PEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
MUNICIPALS
 Antecedents:
El procés obert de licitació pel servei de manteniment de parcs i jardins municipals
iniciat l’any 2017 es va estructurar amb la presentació de 3 sobres.
El data dimarts 16 de gener de 2018 a les 11 del migdia, s’obren els 4 sobres A
presentats per les empreses que liciten:
Fundació CEO del Maresme
Paisatgisme Melsió SLU
Ambientalia World, SL
UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL
El data dilluns 22 de gener de 2018 a les 12 del migdia, s’obren els 4 sobres B que les
empreses que liciten han presentat:
Els projectes subjectes a judici de valor s’entreguen al sotasignant pel seu estudi i
valoració.
 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un
judici de valor:
Tal que preveien els Plecs de la licitació, cal considerar tres criteris.
Exposició valorativa dels projectes de treball
A) Aportar plantes provar noves espècies i/o recuperació d’espècies en desús i
per la introducció de plantes vers una jardineria pública més sostenible i en
pro de la biodiversitat.
Caldrà aportar una llista i memòria de les espècies i valoració econòmica de
la proposta. Puntuació màxima 5 punts
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Amb l’objectiu que la jardineria de Premià de Dalt tendeixi cada vegada més cap a la
sostenibilitat i en pro de la biodiversitat (amb espècies noves o recuperació d’espècies
en desús), es demanava a les empreses licitadores quines plantes coneixen amb aquests
objectius, les característiques de les plantes i a quin cost les poden aconseguir.

Fundació Ceo del Maresme ha presentat un llistat molt extens (218 plantes) però
només informa de la coloració de la flor. No hi ha més informació al respecte. No hi ha
cap tipus de memòria.
Ambientalia World, SL tampoc proporciona informació concreta de les espècies (un
total de 46), tot i que les agrupa segons característiques generals. La memòria és poc
desenvolupada i generalista, sense detall de les espècies.
Paisatgisme Melsió, SLU ha presentat un llistat amb 61 plantes. El llistat proporciona
informació més concreta de cada planta que les empreses anteriors. No hi ha cap tipus
de memòria complementària
UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL presenta un llistat
molt complert amb 103 espècies. La memòria també és molt complerta tant diferenciant
grups i característiques de les plantes en general, com per les fitxes individualitzades de
cada planta.
També s’ha estudiat els preus de les plantes que ofereixen cada empresa, tot i que
l’Ajuntament té la llibertat per a comprar les plantes allà on consideri convenient. En
aquest sentit s’ha valorat el fet que Paisatgisme Melsió, SLU aporti gratuïtament 10
exemplars cada any de cada una de les 61 espècies del seu llistat.
Fundació CEO del Maresme i UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la
Jardineria, SL han proporcionat el llistat de preus essent més econòmics els de la
primera. Ambientalia World, SL ha proporcionat un preu sense especificar a quina
presentació (dimensions) es refereix, fet que dificulta molt la seva valoració.

CEO del Maresme
Paisatgisme Melsió
Ambientalia World
Corma-Promojardí

Llista amb preu
(2)
1,5
1,5
1
2

Valoració
memòria (2)
0.5
1
1
2

Preus plantes (1)
0,5
1
0
0.25

Total
(5)
2.5
3.5
2
4.25
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El llistat, és a dir, espècies i preus l’han proporcionat totes les empreses, tot i que el
llistat d’Ambientalia World, SL no específica a quina presentació es correspon el preu
proporcionat, amb el que és una informació molt poc útil.
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UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL ha realitzat un
treballa molt exhaustiu de totes les zones verdes que formen part del Plec. L’inventari i
el diagnòstic de cada espai és molt correcte (és l’empresa que defineix més aspectes i en
més profunditat). També pel que fa a les millores i valoració de les mateixes.
A distància del treball presentat per l’empresa anterior , es valoren de forma força
similar les pliques presentades per Fundació CEO del Maresme i Ambientalia
World, SL. Pel que fa a espècies vegetals és més complert i més correcte el de CEO del
Maresme, però Ambientalia World proporciona alguna informació més com la
superfície i, en els espais que ho valoren necessari, la problemàtica i possible solució
(encara que sigui de forma molt breu). CEO del Maresme ho engloba en tres grups. Cap
de les dues empreses planteja una valoració econòmica de les possibles millores o
actuacions a realitzar.
Finalment, Paisatgisme Melsió, SLU no ha presentat cap inventari ni cap altre dels
aspectes que es demanaven en aquest apartat. Només comenta el compromís en
realitzar-ho si guanyen la licitació.

CEO del Maresme
Paisatgisme Melsió
Ambientalia World
Corma-Promojardí

Inventari
(10)
8
0
8
10

Valoració
estat (5)
3
0
3
5

Millores
(5)
3
0
3
5

Valoració
econòmica (5)
0,5
0
0
5

Total
(25)
14,5
0
14
25

C) Propostes de treball i funcionament destinades a afavorir la col·laboració
amb empreses de Premià de Dalt, la dinamització de l’economia local i la
vida cultural, esportiva i associativa. (màxim de 10 punts).
UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL es compromet a
realitzar els treballs del servei amb les empreses de jardineria local de Premià de Dalt
d’acord amb la proporció que estableix la Llei.
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B) Elaboració d’un inventari de la situació actual de totes les zones verdes que
formen part del Plec, en el qual es reflecteixin les espècies, l’estat, les
possibles millores enfocades vers la sostenibilitat i reducció del cost de
manteniment i la valoració de les mateixes (fins a 25 punts l’oferta que
presenti la documentació més complerta).
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Paisatgisme Melsió, SLU agafa el compromís de col·laborar de forma puntual amb
empreses de Premià de Dalt i personal en atur també de Premià de Dalt. Agafaran un
peó en atur de forma permanent.

Destaca la quantitat de propostes que realitza Ceo del Maresme pel que fa a la
dinamització de l’econòmica local. Ambientalia World es compromet a realitzar totes
les despeses associades a l’execució del servei a Premià de Dalt (manteniments, etc.).
Paisatgisme Melsió i UTE Corma-Promojardí no aporten actuacions en aquest àmbit.
En el darrer apartat, CEO del Maresme ofereix un ventall de propostes i de
col·laboracions en aquests àmbits. UTE Corma-Promojardí també ofereix activitats
amb els centres escolars i una col·laboració estreta (que ja estan desenvolupant en
l’actualitat segons especifica la memòria presentada) amb el Club de futbol de Premià
de Dalt.
Ambientalia World també oferta activitats educatives als centres escolars i
Paisatgisme Melsió no fa cap aportació en aquest sentit.

CEO del Maresme
Paisatgisme Melsió
Ambientalia World
Corma-Promojardí

Col·laboració Dinamització
empreses (6) Economia local
(2)
0
2
4
0
0
1,5
6
0

Dinamització vida
cultural, esportiva,
associativa (2)
2
0
0.5
1

Total
(10)
4
4
2
7
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Fundació CEO del Maresme i Ambientalia World, SL només contractaran personal
de Premià de Dalt si fos necessari, fet que desconeixem i no garanteix que acabi essent
així.
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CONCLUSIONS
Després d’haver valorat totes les ofertes, el quadre següent resumeix les puntuacions en
els diferents apartats:
1 Apartat
(25)
14,5
0
14
25

2 Apartat
(10)
4
4
2
7

3 Total (40)
21,0
7,5
18,0
36,25

D’aquestes puntuacions s’obté el següent ordre de classificació de les empreses que
s’han presentat a aquesta licitació.
Ordre

Empresa

1r
2n
3r
4t

UTE Corma SCCL i Promojardí Serveis per la Jardineria, SL
Fundació CEO del Maresme
Ambientalia World, SL
Paisatgisme Melsió SLU

Puntuació
global
36,25
21
18
7,5

La qual cosa es posa en coneixement de la Mesa de Contractació amb la finalitat que es
pugui procedir a l’obertura del sobre C.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Oriol Arderiu i Renau
Tècnic en Medi Ambient
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CEO del Maresme
Paisatgisme Melsió
Ambientalia World
Corma-Promojardí

Apartat
(5)
2.5
3.5
2
4,25
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