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PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

1. Denominació del contracte
Contractació dels treballs de conservació i manteniment de les zones verdes de Sant Cugat del
Vallès. Sector 3 (sector nord).

2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
El municipi de Sant Cugat del Vallès es caracteritza pel tractament dels espais verds, zones de
vianants, comercials, passeigs, avingudes i tractament viari de qualitat en general. Espais tots
ells que han contribuït a la millora del paisatge urbà i qualitat de vida dels ciutadans, dins d’un
model de ciutat verda, comercial, ciutat jove i dinàmica amb importants dotacions d’espais
verds, de passejada i d’espais per a l’ús dels infants i dels ciutadans de totes les edats que ho
gaudeixen i aprecien en les seves valoracions.
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Sant Cugat és una ciutat que ha sofert un important creixement demogràfic (fins als actuals
90.000 habitants) i urbanístic, amb la creació de nous barris com Coll Favà, Volpalleres i Can
Mates. En termes numèrics, la superfície de manteniment de les zones verdes de Sant Cugat
en m2 actualment és molt elevada, tal i com s’expressa en la taula següent:
gespes

prats naturals altres
superfícies

làmines

massa

d'aigua

forestal

7.545,72

434.896,32

paviments durs paviments tous

plantades
98.140,06 402.762,02

19.123,12

34.543,40

52.425,90

Si es comparen les dades dels indicadors dels Cercles de Comparació Intermunicipal de la
Diputació de Barcelona queda palesa la importància del verd urbà a Sant Cugat en les seves
conclusions:
Sant Cugat té una mitjana de 29,9 m2 de zona verda/habitant i li corresponen 4,8
habitants/arbre d’espais verd (sense comptabilitzar els arbres dels espais de transició (en zona
periurbana) que actualment s’estan inventariant) essent aquests indicadors especialment
elevats.
Tenint en compte la quantitat de superfície a mantenir, i amb la finalitat de tenir zones verdes i
espais públics de qualitat i evitar el deteriorament continuat dels espais, en data 17 de
setembre de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació del procediment
obert i tramitació ordinària del contracte de serveis de conservació i manteniment de les zones
verdes i jardineres de Sant Cugat del Vallès (exp. núm. 14/2018) dividit en 4 lots i reservat un
dels lots a un CET corresponent a 4 anys de contracte amb possibilitat de pròrroga per un any
més.

En l’Acord del Ple de 18/2/2020 es va signar la resolució de l’expedient per a l’Adjudicació del
contracte del servei de manteniment de les zones verdes i jardineres de Sant Cugat del Vallès
(exp. 14/2018) a les empreses Ambitec Servicios Ambientales, SA (lot 1), Ferrovial Servicios
SA (lot2), Jardineria el Cedre, SL (lot 3) i Inclusió Laboral Àuria (lot 4).
En data 16 de març es va interposar per part d’una de les empreses licitadores recurs especial
en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació del lot 3 de la licitació del contracte de
manteniment de les zones verdes i jardineres de Sant Cugat del Vallès (exp. 14/2018). Per
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aquest fet la signatura del contracte d’aquest lot 3 va quedar suspesa fins a la resolució del
recurs per part del Tribunal Català en matèria de Contractació Pública.
En data 28 de maig de 2020 es van signar els nous contractes de manteniment pels lots no
afectats pel recurs (lots 1 i 2) amb les empreses Ambitec Servicios Ambientales, SA (lot 1) i
Ferrovial Servicios SA (lot2). En data 5/6/2020 es va signar el nou contracte de manteniment
pel lot 4 amb l’empresa Inclusió Laboral Àuria (lot 4).
Amb les empreses Ferrovial Servicios, Ambitec Servicios Ambientales i Inclusió Laboral Àuria
es van iniciar el servei dels lots 1 i 2 de manteniment el dia 1 de juliol de 2020.
En data 16 de setembre de 2020 fou notificada a l’Ajuntament la Resolució 305/2020 del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la qual queda anul·lat el sector 3 de
l’expedient de contractació num. 14/2018. Posteriorment es va notificar la resolució 398/2020.
Per tant, l'objecte del present procés de licitació és la contractació dels treballs de conservació i
manteniment, renovació, condicionament i/o millora dels parcs, jardins, places enjardinades,
espais verds rústics, espais de riera, patis d’escoles i escoles bressol públiques, arbrat dels
espais verds del lot 3 (zona nord) de Sant Cugat del Vallès.

3. Codi CPV i descripció
77311000-3 Servicios de mantenimiento de jardines y parques

4. Divisió lots
Conforme a l’article 99.3 b) en tractar-se d’un contracte ja lotitzat en el qual s’ha anul·lat un dels
lots per la resolució 305/2020 i la resolució 395/2020 del Tribunal Català en matèria de
Contractació, ara cal portar a terme únicament la licitació del lot anul·lat. Per a això no hi ha
divisió en lots. Per altra banda les diferents prestacions compreses en l'objecte del contracte
han de ser realitzades per un mateix operador econòmic, ja que del contrari es dificultaria la
correcta execució del contracte des d'un punt de vista tècnic, vist que es precisa de la
coordinació de les diferents prestacions.
Els contractistes que han resultat adjudicataris dels lots 1, 2 i 4 del contracte de Serveis de
conservació i manteniment de les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat del Vallès exp.
14/2018 no podran presentar oferta en aquesta licitació. Atès que aquesta nova licitació és el
procediment d’adjudicació del lot 3 del contracte de Serveis de conservació i manteniment de
les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat del Vallès exp. 14/2018 que va ser anul·lat pel
per la resolució 305/2020 i la resolució 395/2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.
D’acord amb el contracte de serveis citat anteriorment (exp. 14/2018), ja s’establia una limitació
d’un lot per cada contractista que resultes adjudicatari. Per aquesta raó la voluntat és preservar
la naturalesa inicial que ja s’establia en el contracte inicial per fomentar la igualtat de
concurrència i competència entre els licitadors.
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5. Només per a contractes de serveis: Justificació de que l’Ajuntament no
disposa de mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte.
Per la mida de l’objecte del contracte l’ajuntament no disposa de recursos humans i materials
suficients per a la correcta execució de les feines. Concretament per aquest lot es requereix de
un mínim de 14 operaris, quan a la brigada de Parcs i Jardins hi ha només 4 operaris, quantitat
insuficient per a poder prestar les feines.

6. Durada del contracte
Durada inicial: 2 anys
Nombre pròrrogues previst: 1+1 de fins a una anualitat cadascuna.
El termini de vigència de cadascuna de les pròrrogues serà de com a màxim 1 any, aquest serà
determinat en el document d’aprovació de la pròrroga, vist que es pretén la seva adaptació a la
finalització del contracte dels lots 1, 2 i 4 (corresponents a l’expedient de contractació núm.
14/2018, prevista en data 30 de juny den 2025), vist que la voluntat és que en la propera
licitació es licitin en un mateix procediment els 4 lots.

7. Pressupost base de licitació
Veure annex i informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de
la LCSP.

8. Modificacions del contracte: Descripció i import
1. Es preveu la possibilitat d’ampliar el preu del contracte, en el supòsit que s’incrementin les
zones verdes de diferent tipologia a mantenir, respecte les que ara estan contemplades en
l’objecte del contracte, degut a noves urbanitzacions, creació de noves zones verdes,
cessions urbanístiques, etc.
Es preveu la possibilitat de reduir el preu del contracte en el supòsit que es redueixin les
zones verdes de diferent tipologia a mantenir, respecte les que ara estan contemplades en
l’objecte del contracte, degut a modificacions en els límits territorials del municipi, a nous
convenis amb altres administracions o entitats públiques que assumeixen el manteniment
d’alguna zona, etc.
En aquest cas s’aplicaran els preus unitaris indicats en l’informe justificatiu del preu amb
aplicació de la baixa ofertada per l’empresa adjudicatària.
Aquesta modificació podrà ser duta a terme en qualsevol de les anualitats de vigència del
contracte, incloses les pròrrogues. El cost total màxim que pot suposar globalment aquesta
modificació és de 527.712,47 €.
2. Així mateix, es preveu la possibilitat d’ampliar l’espai del bosc de Volpelleres. Pel
manteniment d’aquest espai es preveu que caldran 2 operaris (oficial i auxiliar de jardineria)
durant 2 dies per setmana (total 16h/setmana) amb un vehicle tipus furgoneta o similar. El
desglossament econòmic anual d’aquesta ampliació és el següent:
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Total despeses directes ..................... 27.599,67 €
Total despeses indirectes .................... 5.243,94 €
Total abans d’IVA ...............................32.843,61 €
10% IVA (s/40% de la despesa)........... 1.313,74 €
21% IVA (s/60% de la despesa)........... 4.138,29 €
TOTAL ............................................... 38.295,65 €
Aquesta modificació podrà ser duta a terme en qualsevol de les anualitats de vigència del
contracte i un cop s’hagi aprovat aquesta modificació i aquesta esdevingui obligatòria, el cost
d’aquestes prestacions addicionals haurà de ser contemplat en el cost de la resta d’anualitats
de vigència del contracte, de forma proporcional quan correspongui. En aquest sentit, el cost
total màxim que pot suposar aquesta modificació és de 153.182,6 €, (38.295,65 € x 4).
L’import total de les totes les modificacions previstes és de: 680.895,07 €. Aquest import
respecta el límit que determina l'article 204 de la LCSP del 20% del preu inicial del contracte
(entenent que aquest preu inclou l'import del període inicial del contracte i de les pròrrogues).

9. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

1.702.237,67 €

Import pròrrogues (sense IVA)

1.702237,67 €

Import modificacions (sense IVA)
Total VEC (sense IVA)

680.895,07 €
4.085.370,40 €

10. Aplicació pressupostària
Aplicació
pressupostària

Descripció

2022

23200,17100,2270001,41009 –
Manteniment de Parcs i Jardins
(part fixa+ part variable)

Import total/any
945.764,56 € (part fixa) +
48.400,00 € (part variable)

11. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són les pròpies de
manteniment continuat de jardineria, i la raó per la qual no poden ser subcontractades és que
es contracta el personal per a fer aquestes tasques.
Es subcontractaran únicament aquells serveis de caràcter més especialitzat i puntual. Es
podran subcontractar, únicament, els següents serveis:
Pla de gestió del risc de l’arbrat
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Treballs de paleta
Treballs de poda
Tractament fitosanitaris nocturns

12. Solvència
12.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments, serveis o
treballs realitzats per l'empresa en el curs dels tres últims exercicis, que com a mínim haurà de
ser en una de les seves anualitats de 1.265.576,39 €.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que per la tipologia de contractació, escau
demanar l’acreditació de la solvència d’acord amb l’art. 87.1.a) de la LCSP, el qual respecta el
límit màxim de 1,5 vegades el valor anual mitjà del contracte [ (VEC/4)*1.5= 1.532.013,9 €].

12.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
-

-

Que l’empresa en un dels últims tres anys hagi realitzat serveis o treballs de la mateixa o
similar naturalesa que l’objecte del contracte realitzats per l'empresa en una anualitat per
import total de 510.671,30 €. Aquesta quantia respon al càlcul resultant d’aplicar el 50% al
valor anual mitjà del contracte [(VEC/4)*0,5= 510.671,30].
El/la responsable tècnic/a del manteniment haurà d’estar en possessió del títol d’Enginyer
tècnic agrícola, Grau d’Enginyeria Tècnica Agrícola o equivalents. De conformitat amb
l’article 90.1 apartat e) de la LCSP, s’exigeix aquest requisit de solvència tècnica.
L’empresa acreditarà que té com a mínim un assessor en tractaments fitosanitaris. De
conformitat amb l’article 90.1 apartat b) de la LCSP, s’exigeix aquest requisit de solvència
tècnica.
L’empresa haurà de tenir una ISO-9001 o similar en vigor per tots els anys del contracte.
De conformitat amb l’article 90.1 apartat c) de la LCSP i l’article 92 de la LCSP, s’exigeix
aquest requisit de solvència tècnica.
L’empresa haurà de tenir una ISO-14001 o similar en vigor per tots els anys del contracte.
De conformitat amb l’article 90.1 apartat c) de la LCSP i l’article 92 de la LCSP, s’exigeix
aquest requisit de solvència tècnica.

Es considera adequat exigir aquesta solvència d'acord amb les previsions de l'art. 90 de la
LCSP. Totes aquestes exigències estan vinculades amb l'objecte del contracte i a garantir els
mínims tècnics necessaris per una correcta execució de les tasques.
12.3 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Grup: O;
Subgrup: 6
Categoria: 5

12.4 Declaració responsable d’adscripció de mitjans propis
Conforme a l'art. 76.2 de la LCSP, l'empresa es compromet a adscriure els mitjans personals i
materials suficients per a la correcta execució del contracte. Per a això l’empresa presentarà
una declaració responsable d’adscripció de mitjans propis.Criteris d’adjudicació
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13.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 46 punts.

13.1.1. Proposta d’organització eficient del servei a prestar pels equips de treball: Fins a 17
punts.
El licitador presentarà una proposta organitzativa del servei tenint en compte els mínims exigits
al plec de prescripcions tècniques amb la finalitat de millorar l’eficiència en el treball, l’eficàcia,
les periodicitats i la qualitat del servei a prestar.
La proposta es valorarà de la següent manera:
Per la presentació d’una anàlisi i un diagnòstic de la situació actual existent de les
zones verdes d’aquest sector . Fins a 2 punts
Motivació de les puntuacions:
o 0 punts. Diagnòstic genèric i/o molt incomplet que no demostra el coneixement
de les zones verdes i de la situació actual.
o 1 punts. Diagnòstic correcte però que no recull algun dels aspectes més
significatius dl sector que condicionaran la gestió del servei.
o 2 punts. Diagnòstic exhaustiu i que recull tots els aspectes significatius del
sector que incidiran i condicionaran la gestió del servei.
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu
per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret es
considera que valorar que el diagnòstic previ realitzat per les empreses licitadores
aporta un grau d’eficiència en l’execució dels treballs objecte del contracte, vist que
aquesta planificació porta aparellada que les empreses facin certs plantejaments
d’actuació amb anterioritat a l’execució i puguin detectar els aspectes més significatius
del sector i puguin preparar una oferta degudament adaptada a les necessitats reals.
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Per l’elaboració d’organització territorial dels equips o grups de treball i proposta de
circuit eficient de les operacions rutinàries de manteniment que tingui en compte la
realitat del municipi i les seves necessitats.
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o
o
o

0 punts. No presenta proposta organitzativa.
1 punts. Proposta molt genèrica i/o molt incomplerta, poc coherent i/o molt poc
desenvolupada.
2 punts. Proposta genèrica i/o poc complerta, coherent i/o molt
poc
desenvolupada i/o amb mancances importants.
3 punts. Proposta correcta però poc detallada i/o amb algunes mancances en
el seu desenvolupament .
4 punts. Proposta organitzativa notable, detallada, adaptada a la realitat del
sector i desenvolupada.
5 punts. Excel·lent proposta organitzativa, molt ben detallada, exhaustiva i
desenvolupada. La proposta està molt ben adaptada a la realitat del sector i a
les seves necessitats.

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu
per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret es
considera que valorar l’organització territorial dels equips o grups de treball, així com
també, l’eficiència del circuit d’operacions rutinàries, és de gran interès per valorar la
qualitat de les prestacions ofertes, vist que en base aquest criteri es pot avaluar la
previsió de la implantació territorial i temporal dels treballs a executar, i així veure si
amb la proposta organitzativa es cobreix eficientment o no les necessitats reals del
municipi.
Per la composició i el detall dels equips de treball presentat, l’adequació i
proporcionalitat de la proposta d’equips de treball en relació als vehicles i maquinària
assignats a cada grup de treball segons tipologia de manteniment. Fins a 5 punts
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o
o
o

0 punts. No presenta proposta de composició d’equips
1 punts. Proposta molt incomplerta i/o poc coherent al manteniment a portar a
terme.
2 punts. Proposta genèrica i/o poc complerta, coherent i/o amb mancances
importants.
3 punts. Proposta correcta però poc detallada i/o amb algunes mancances en
el seu desenvolupament .
4 punts. Proposta notable, detallada, suficientment adaptada a la realitat del
sector.
5 punts. Excel·lent proposta, molt ben detallada, exhaustiva i desenvolupada.
La proposta està molt ben adaptada a la realitat del sector i a les seves
necessitats.

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu
per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret es
considera que valorar la composició dels equips presentats i la seva proporció en
relació a la maquinària, és un aspecte que aporta qualitat a les prestacions objecte del
contracte vist que l’execució del contracte recau sobre el personal adscrit en aquest i
en funció del personal fixat la qualitat dels treballs pot variar.
-

Per la millora de la dotació dels recursos respecte els mínims establerts al plec de
prescripcions tècniques. Fins a 4 punts
o 0 punts. No millora la dotació dels recursos
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o
o
o
o
o

1 punt. Poca millora de la dotació de recursos
2 punts. Suficient millora de la dotació de recursos
3 punts. Bona millora de la dotació de recursos
4 punts. Notable millora de la dotació de recursos
5 punts. Excel·lent millora de la dotació de recursos

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, es considera que valorar
la millora de la dotació de recursos és un aspecte que reverteix a la qualitat de l’execució del
contracte, vist que com més recursos s’adscriguin l’execució de les prestacions podrà ser més
idònia.
13.1.2. Elaboració d’un pla de gestió ambiental aplicable al manteniment de qualitat dels
parcs i jardins: Fins a 14 punts.
El licitador presentarà un pla de gestió ambiental que ha de descriure de manera detallada els
aspectes ambientals a tenir en compte en la gestió dels treballs de manteniment de les zones
verdes.
La proposta es valorarà de la següent manera:
Propostes concretes per la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacles (GEH)
reduint i/o eliminant el consum de combustibles fòssils, més enllà dels requeriments
que estableix plec tècnic. Es valorarà especialment la incorporació de vehicles i
maquinària elèctrics. Fins a 8 punts
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o
o

0 punts. No presenta cap proposta addicional
2 punts. Proposta genèrica i/o poc complerta, coherent i/o molt
poc
desenvolupada i/o amb mancances importants.
4 punts. Proposta correcta però poc detallada i/o amb algunes mancances en
el seu desenvolupament .
6 punts. Proposta organitzativa notable, detallada, adaptada a la realitat del
sector i desenvolupada.
8 punts. propostes concretes de reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle incrementa notablement les UTMe respecte dels mínims establerts
al plec i alhora aporta un nombre notablement elevat de maquinària elèctrica
(bufadores, desbrossadores, retalla-tanques...).

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, la LCSP determina que
com a criteris qualitatius es poden fixar criteris mediambientals, sempre que aquests estiguin
vinculats amb l’objecte del contracte. En aquest cas, com que per l’execució de les prestacions
objecte del contracte es necessiten vehicles, es considerà oportú valorar les característiques
mediambientals d’aquests vehicles, per tal de fomentar la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacles (GEH), de conformitat amb les previsions de la Directiva 2014/24/UE, que
determina que la contractació pública ha de ser estratègica per a l’obtenció de solucions
innovadores i beneficioses pel mediambient.

Propostes concretes de gestió que afavoreixin la millora de la biodiversitat. Fins a 4
punts.
Motivació de les puntuacions:
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o
o
o
o
o

0 punts. No presenta cap proposta addicional
1 punt. Proposta genèrica i poc detallada d’abast mínim i/o amb millores poc
significatives en la major part dels casos.
2 punts. Proposta poc detallada i abast limitat i/o amb algunes millores poc
adients .
3 punts. Proposta detallada i d’ampli abast, amb millores adients en la major
part dels casos.
4 punts. Proposta molt detallada i de molt ampli abast, amb millores adients en
la major part dels casos.

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu
per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, la LCSP
determina que com a criteris qualitatius es poden fixar criteris mediambientals, sempre
que aquests estiguin vinculats amb l’objecte del contracte. En aquest cas, com que
l’execució de les prestacions objecte comporten una intervenció a l’ecosistema, per tal
de que aquesta intervenció sigui positiva es considera idoni valorar, per tal de fomentar
que la contractació pública sigui estratègica i que a través d’aquesta es fomentin
aspectes que siguin beneficiosos pel mediambient de conformitat amb les previsions de
la Directiva 2014/24/UE, que la intervenció afavoreixi a la millora de la biodiversitat.
Càlcul del percentatge estimat de l’estalvi d’emissions equivalents (Tn CO2 eq) a
l’any aplicant tots els criteris de descarbonització de la proposta tenint en compte la
calculadora d’estalvi d’emissions de l’oficina catalana del canvi climàtic
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/ Fins a 2 punts
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu
per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, la LCSP
determina que com a criteris qualitatius es poden fixar criteris mediambientals, sempre
que aquests estiguin vinculats amb l’objecte del contracte. En aquest cas, es considera
que com que de l’execució de les prestacions se’n derivaran emissions de CO2, que és
idoni valorar el percentatge d’estalvi d’emissions que es preveu dur a terme, per tal de
fomentar que la contractació pública sigui estratègica i que a través d’aquesta es
fomentin aspectes que siguin beneficiosos pel mediambient de conformitat amb les
previsions de la Directiva 2014/24/UE.
13.1.3. Proposta d’inventari de la xarxa de reg: Fins a 6 punts.
La proposta haurà de considerar, com a mínim, els següents aspectes:
Descripció dels elements a inventariar i identificació de la seva geometria
Enumeració i descripció dels atributs de cada un dels elements
Descripció de la relació entre els elements
Definició del model de dades
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o

0 punts. No presenta cap proposta d’inventari de la xarxa de reg
2 punt. Proposta mitjanament desenvolupada que descriu i concreta els
elements inclosos en l’inventari del sistema de reg.
4 punts. Proposta d’inventari de reg ben desenvolupada amb alguna
mancança.
6 punts. Proposta d’inventari de reg notablement complerta, adequada a les
necessitats del servei i amb un model de dades equiparable a l’inventari
existent publicat.
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Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, es considera que la
configuració de la xarxa de reg tindrà una clara incidència en l’execució de les prestacions i que
per tant, una millora configuració d’aquesta xarxa comportarà una millor qualitat de les
prestacions.
13.1.4. Propostes de millora addicionals de caràcter tecnològic: Fins a 2,5 punts.
Aquelles millores addicionals de caràcter tecnològic que reverteixin en una millora de
l’eficiència, l’eficàcia en la gestió dels parcs i jardins així com el control i seguiment del servei i
que no representin cap cost addicional a l’Ajuntament. Aquestes millores s’entendran sense
perjudici que, una vegada adjudicats els tres lots, calgui fer ajustos per tal d’homogeneïtzar les
millores tecnològiques proposades amb la finalitat de facilitar tècnicament la coordinació dels
diferents lots. Les empreses hauran de quantificar econòmicament el valor de cada millora.
Cal tenir present que no s'ha d'incloure la informació que pugui ser objecte de valoració
automàtica.
Motivació de les puntuacions:
o 0 punts. No presenta cap proposta de millora addicional
o 1 punt. Proposta genèrica d’abast mínim i/o amb millores poc significatives en
la major part dels casos.
o 2 punts. Proposta detallada i d’ampli abast, amb millores adients en la major
part dels casos.
o 2,5 punts. Proposta molt detallada i de molt ampli abast, amb millores adients i
d’interès per l’ajuntament en tots els casos
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, es considera que la
implantació de diferents eines de caràcter tecnològic per a la gestió i execució de les
prestacions revertirà a un major qualitat d’aquestes ja que a través d’aquestes es podrà millorar
l’eficiència i eficàcia de l’execució.
13.1.5. Presentació de proposta de pla d’accions per la millora de la comunicació a la
ciutadania. Fins a 5 punts.
Es faran propostes per portar a terme un pla d’accions per la comunicació de les zones verdes
amb l’objectiu de desenvolupar estratègies per traslladar i explicar a la població aspectes com:
Quins espais tenim
Les accions fetes per part del servei de manteniment de les zones verdes
Els beneficis del verd a la ciutat
Nous criteris i noves tendències de gestió dels espais verds
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o
o
o

0 punts. Proposta molt genèrica i poc significatives en la seva majoria. També
si no presenta cap proposta de millora addicional
1 punt. Proposta genèrica i molt poc detallada d’abast mínim i/o amb millores
poc significatives en la major part dels casos.
2 punts. Proposta genèrica i abast limitat i/o amb algunes millores poc adients .
3 punts. Proposta poc detallada, d’abats limitat i/o amb algunes millores adients
4 punts. Proposta detallada i d’ampli abast, amb millores adients en la major
part dels casos.
5 punts. Proposta molt detallada i de molt ampli abast, amb millores adients en
la major part dels casos.
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Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, es considera que vist que
aquest contracte, tot i no comportar una prestació directa a favor de la ciutadania, la seva
execució té un clar impacte en la qualitat mediambiental de la ciutat i per tant en la vida dels
ciutadans Així doncs, l’establiment d’un pla d’acció de comunicació sobre les acciones fetes per
les empreses i les formes de gestió dels espais verds pot servir per fomentar l’educació
mediambiental dels ciutadans i per tant, revertir en la consciència sobre la necessitat de
protecció del mediambient. En conseqüència, en aquest cas, l’establiment d’aquest criteri
fomenta que la contractació pública sigui estratègica i que a través d’aquesta es fomentin
aspectes que siguin beneficiosos pel mediambient de conformitat amb les previsions de la
Directiva 2014/24/UE.
13.1.6. Pla de formació i millora del coneixement: Fins a 1,5 punts.
Elaboració d’un pla de formació adequat a l’objecte d’aquest concurs i amb propostes de
formació concretes pel personal (tècnic i no tècnic).
Motivació de les puntuacions:
o
o
o
o

0 punts. No presenta cap pla de formació
0,5 punts: Presenta un pla molt genèric i poc detallat
1 punt. Presenta un pla de formació mitjanament desenvolupat i/o adequat a
les tasques a portar a terme
1,5 punts. Pla de formació desenvolupat i adequat a les tasques a portar a
terme

Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu per tal
d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en concret, es considera que la
valoració de que les empreses ofereixin formació al personal tècnic revertirà a una millor
execució de les prestacions.

12.2

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 54 punts.

13.2.1. Oferta pel preu base de licitació de la part fixa: Fins a 38 punts
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Màxim de punts (38) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri relacionat amb els
costos del contracte, concretament es valorarà la baixa que es faci respecte el pressupost base
de licitació de la part fixa del contracte.
13.2.2. Oferta de percentatge de descompte que s’aplicarà sobre els preus unitaris de la
part variable que resultin de la suma dels preus previstos a l’apartat 2.1.1. del plec de
prescripcions tècniques més els costos indirectes i el benefici industrial: Fins a 6 punts
Obtindrà la màxima puntuació aquell licitador que ofereixi un percentatge de descompte (%)
més gran sobre els preus unitaris i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran
aplicant la següent fórmula, arrodonint el resultat al segon decimal:
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Puntuació = Màxim de punts (6) x (oferta considerada / millor oferta)
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri relacionat amb els
costos del contracte, concretament es valorarà el percentatge de rebaixa respecte de cadascun
dels preus unitaris que també conformen el preu del contracte.
13.2.3. Per l’acceptació de la implementació i desenvolupament pels anys de duració del
contracte d’una solució informàtica pel seguiment i control de l’aportació i presència dels
RR:HH (recursos humans), vehicles i maquinaria al lloc de treball dels serveis prestats en
temps real. Es tracta d’una eina de control de presència al lloc de treball i traçabilitat en
temps real d’activitats, tasques, incidències i proves de compliment de les feines resoltes a
la via pública: 3 punts
La valoració econòmica de la millora per a cada sector serà (IVA no inclòs):
Cost anual

Cost anual

Pròrroga

Any 1 (€)

Any 2 (€)

any (€)

0

0

LOT 3

Posada

en

marxa:

Implementació,

formació,

1

amb

l'administrador del sistema, formació als encarregats i 1.100
operaris i tècnics
Llicència aplicació

1.550

1.550

1.550

Llicència per terminal (connector)

3.623

3.623

3.623

Cost terminal

2.080

0

0

5.173

5.173

TOTAL 8.353

TOTAL MILLORA LOT 3 pels 2 ANYS DE CONTRACTE + 1 PRÒRROGA (IVA no inclòs) 18. 699, 00 €

NOTA: L’acceptació per part del licitador de la millora ho és pel contingut íntegre i complert de
la mateixa. Es tindran per no ofertades aquelles propostes que facin referència a un contingut
incomplert i/o parcial i, en conseqüència, se li atorgaran 0 punts.
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu de
valoració automàtica per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en
concret, es considera que la implantació d’una solució informàtica que permeti determinar la
presència en el lloc de treball i una traçabilitat en temps reals de les activitats realitzades i les
incidències, comportarà un benefici en el control de l’execució del contracte i per tant una eina
per a la millora de l’execució del contracte vist que permetrà disposar d’una traçabilitat de les
tasques i incidències sorgides.
13.2.4. Per l’acceptació de la instal·lació de sistema de reg telegestionat al sector (IVA no
inclòs): 7 punts

LOT 3

Cost anual

Cost anual

Pròrroga 1 any
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Any 1 (€)

Any 2 (€)

(€)

d'antenes o repetidors per rebre senyal, instal·lació de les 16.000 €

16.000 €

16.000 €

Per la instal·lació d'un sistema de reg telegestionat
compatible amb plataforma oberta al sector mitjançant la
instal·lació d'unitats remotes a les arquetes, la instal·lació
unitats de control o programadors i instal·lació de sensor de
pluja i cabal, a justificar segons cost PVP dels elements amb
el descompte de la baixa proposada.
TOTAL MILLORA LOT 3 pels 2 ANYS DE CONTRACTE + 1 PRÒRROGA (IVA no inclòs)

48.000 €

NOTA: L’acceptació per part del licitador de la millora ho és pel contingut íntegre i complert de
la mateixa. Es tindran per no ofertades aquelles propostes que facin referència a un contingut
incomplert i/o parcial i, en conseqüència, se li atorgaran 0 punts
Justificació subcriteri: D’acord amb l’article 145 de la LCSP es fixa un criteri qualitatiu de
valoració automàtica per tal d’avaluar la millor relació qualitat-preu de les prestacions, en
concret, es considera que la instal·lació d’un sistema de reg telegestionat afavorirà a l’eficiència
i eficàcia en el manteniment i conservació de les zones verdes del sector.
Justificació dels criteris d’adjudicació:
Com a criteris de judici de valor, s’han establert aspectes de qualitat que poden millorar el
servei definit en el PPT, tenint en compte l’art. 145.3 b i g).
Com a criteris quantificables de forma automàtica, s’ha donat prioritat a l’oferta econòmica
respecte a altres possibles criteris.
Així mateix s’ha fixa’t un llindar mínim de puntuació de 30 punts en els criteris de judici de valor
per assegurar una bona relació qualitat-preu.

13. Assegurances
S’exigeix l’existència d’una pòlissa de responsabilitat civil de 600.000 €

14. Forma de pagament
Pagament mensual per les feines realitzades en el mes anterior. Es farà la comprovació a
través de fulls de treball.

15. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.
És obligatori fixar, com a mínim, una de les següents condicions, d’acord amb l’art. 202 de la
LCSP.
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Sobre la integració de clàusules socials en la contractació de l’Ajuntament, veure la Instrucció
municipal de 20 d’octubre de 2015.
Condicions

Socials i/o
d’ocupació

Mediambientals

Descripció
En el cas que l’adjudicatari hagi de contractar
nou personal per a l’execució de l’obra, com a
mínim un de cada dos treballadors haurà de
pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats
d’inserció del mercat laboral:
- Persones aturades de llarga durada més grans
de 45 anys
- Persones que no puguin accedir a la renda
mínima d’inserció per no reunir els requisits
legals però que es trobin segons criteri de
Serveis Socials municipals en situació o en risc
d’exclusió social.
- Dones
1.- El contracte s’haurà d’executar d’acord amb
el pla ambiental proposat per l’adjudicatari en la
seva oferta.
2.- s’estableix la obligació que en l’execució del
contracte les males herbes s’eliminin amb
mètodes sostenibles i alternatius al glifosat.

Justificació

D’acord amb la Instrucció
de
Gerència
de
l’Ajuntament
i
per
incentivar l’aplicació de
condicions socials en les
empreses contractistes.

De conformitat amb l’art.
202 de la LCSP.

16. Revisió de preus
No es preveu.

17. Termini de garantia
6 mesos, a comptar des de l’execució dels serveis.

18. Responsable municipal del contracte
Nom, cognoms i càrrec: Joana Astals Pizà, cap del servei de Parcs i Jardins

19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és per la quantia del
valor estimat del contracte, que és superior a 139.000 €, ha de tramitar-se per procediment
obert, d’acord amb l’art 159.1 a).
Es tracta també d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’art 22.1 b)
LCSP.
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20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Atès que no hi ha funcionaris de carrera o laboral fix es proposa com a membre de la Mesa a la
Núria Pérez Fabregat, tot i no ser personal funcionari de carrera ni laboral fix.

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
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Annex
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que
són de caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en
aquest cas hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.
Preu base de licitació

851.118,83 €
143.045,73 €
994.164,56 €
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