Àrea d’Espai Públic
Gestió i Manteniment de l’Espai Públic
Unitat de Parcs i Jardins

Jacint Pla López, Cap de la Unitat de Parcs i Jardins de l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de
Viladecans, emet el següent:

INFORME
1. Antecedents i motivació de la necessitat

La unitat de Parcs i Jardins de l’Àrea d’Espai públic, gestiona el manteniment del patrimoni
arbori i les zones verdes de la ciutat.
Els arbres, com a essers vius que són, poden causar baixa degut a diferents circumstancies
entre les que cal destacar la mort natural, els accidents de trànsit, els vandalismes i les
situacions meteorològiques adverses.
Només en la ventada del gener del 2009 va comportar la baixa d’ aproximadament 720 arbres
de l’inventari de zones verdes urbanes, així com diferents afectacions en les estructures
arbòries que es van solucionant mitjançant tasques de seguretat.
La replantació de l’arbrat que causa baixa tant en les alineacions d’arbrat viari com en els
parcs, jardins i places del municipi, era una tasca que es portava a terme cada any amb
dotacions econòmiques específiques que feien front a aquestes reposicions.
La darrera campanya de plantació d’arbres a nivell global de ciutat, es va dur a terme l’any
2008. Posteriorment i per tal d’adaptar-se a la situació econòmica adversa, es van suspendre
o reduir diferents línies de treball en l’àmbit dels Parcs i Jardins, entre les quals es troba la
reposició de l’arbrat que causava baixa.
Posteriorment a l’any 2008, només es van replantar les baixes dels arbres de forma puntual, a
través de millores de contractes, plantacions populars o a través de processos de participació
ciutadana o alguns contractes de barris establerts amb les AA.VV, com les que es porten a
terme per replantar aproximadament 200 arbres en aquesta campanya d’hivern de 2018.
Per tant, manca per replantar bona part de les baixes d’arbrat viari (voreres) i quasi la totalitat
de les baixes dels arbres dels parcs, jardins i zones verdes en general.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de
Viladecans per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a
conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment
presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou personal a la
plantilla municipal per limitacions pressupostàries.
Atès la necessitat de tramitar l’adjudicació del contracte per a la realització del
subministrament i les tasques de plantació de l’arbrat viari.
Atès el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació, que
s’adjunta al present informe.
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2. Objecte del contracte i no divisió en lots
Subministrament i tasques per a la implantació dels arbres viaris que han causat baixa
a Viladecans (campanya 2019) així com el servei de reg durant un termini de 3 anys, de
conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques.
Es descarta el fraccionament en lots degut a que els factors que intervenen per tal de que un
arbre arreli en el lloc definitiu, són diversos. Entre d’altres cal anomenar el subministrament
(arrencada a viver, acopi, transport, descàrrega) acopi posterior, tasques de plantació (mides
de forats, qualitat de les terres, plantació pròpiament dita) i els posteriors regs.
El fet de que un arbre no arreli en el lloc definitiu pot tenir una o diverses causes. El fet de no
dividir en lots el subministrament, les tasques de plantació i els posteriors regs, permet fer
complir la garantia a l’adjudicatari sense discussions.
Per tant, no es considera adient la seva divisió en lots, donat que el subministrament dels
arbres i les seves condicions de transport, així com també les tasques auxiliars i les de
plantació, tenen una relació directa en la garantia que es demana sobre la vida de l’arbrat que
s’implanta.
Es té en compte a l’hora de realitzar el càlcul dels imports, separar el concepte de
subministrament d’arbres que gaudeix d’un iva reduït del 10%, de les tasques de implantació i
reg dels arbres als quals es repercuteix un 21% de l’Iva.
RESUM
Execució material del subministrament de planta
D.G. I B.I. Del subministrament de planta (19%)
Total sense IVA del subministrament de planta
IVA 10% subministrament de planta

104.362,37 €
19.828,85 €
124.191,22 €
12.419,12 €

TOTAL AMB IVA SUMINISTRAMENT DE PLANTA

136.610,34 €

Execució material de les tasques de plantació

182.913,52 €

D.G. I B.I. Tasques de plantació (19%)
Total sense IVA de la plantació
IVA 21% tasques de plantació

34.753,57 €
217.667,09 €
45.710,09 €

TOTAL AMB IVA TASQUES DE PLANTACIÓ

263.377,18 €

TOTAL AMB IVA

399.987,52 €
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Essent l’import de les tasques de plantació de major quantia que els costos del
subministrament.
Els codis CPV són els següents:



03452000-3 Arbres. Pel seu subministrament.
77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes. Per les tasques
d’implantació i posteriors regs.

3. Vigència i modificació del contracte
El termini d’execució del contracte serà des de la data de la seva formalització fins a
transcorreguts tres anys.
Cada espècie d’arbre té una temporada adequada pel seu trasplantament des del viver de
procedència al lloc definitiu, unes espècies es trasplanten a l’hivern, altres a primavera i tardor
i altres a l’estiu. Posteriorment durant la vigència del contracte, s’han de regar per poder
consolidar l’arrelament, tasca que s’inclou en el present contracte.
No es preveu prorrogar del contracte per períodes anuals.
Modificacions del contracte:
Es podrà modificar el contracte amb treballs complementaris que no superin el 20% del cost
inicial.
Els treballs complementaris es basaran en el subministrament i plantació d’arbres que causin
baixa en data posterior a l’emissió del present informe i abans de la finalització del contracte.
4. Valor estimat del contracte (VEC), pressupost base de licitació, sistema de
determinació del preu i facturació
El valor estimat del present contracte és per un import total de 410.229,97 €, d’acord
amb el següent detall:
Import contracte sense iva

341.858,31 €

Import
(20%)
VEC

68.371,66 €
410.229,97 €

possible

modificació

El pressupost de licitació és per un import total de 399.987,52 € (inclòs l’Iva, despeses
generals i benefici industrial) pel total de la campanya de plantació,d’acord amb el següent
detall:
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concepte
subministrament d'arbres
tasques de plantació i regs

import
màxim
sense iva
124.191,22 €
217.667,09€

TOTAL PRESSUPOST DE
LICITACIÓ

341.858,31 €

iva 10%
12.419,12 €

iva 21%
45.710,09 €

58.129,21 €

total IVA
inclòs
136.610,34 €
263.377,18 €
399.987,52 €

Detall del pressupost base de licitació:
Import
(iva exclòs)
a) Costos directes1
Costos salarials (salari brut, despeses seguretat
social a càrrec de l’empresa, etc).
Conveni de referència: Conveni col·lectiu
estatal de jardineria (2017-2020).
Subministrament d’arbres
Vehicles

91.456,76 €
104.362,37 €
12.803,95 €

Tanques, balises, cartells, i material divers de
senyalització inclòs EPIS especials.
Maquinaria
Eines i fungibles.
TOTAL COSTOS DIRECTES

18.291,35 €
54.874,06 €
5.487,41 €
287.275,89 €

(1) Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma
clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment, com per exemple: matèries
primeres, mà d’obra directa, etc.

b) Costos indirectes2

Despeses generals (13%)

37.345,87 €

Benefici industrial (6%)

17.236,55 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

54.582,42 €
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(2) Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un
producte, servei o centre de cost, com per exemple la mà d’obra indirecta, els
costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

341.858,31 €

La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en compte
el valor de mercat dels components dels subministraments i serveis objecte del contracte.
L’import dels serveis i treballs realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de
l’empresa adjudicatària de les corresponents factures una vegada comprovada la seva
realització, amb el desglossament determinat per l’ajuntament.
5. Termini de garantia.
Aquest contracte contempla tant la plantació dels arbres com la realització dels regs
d’arrelament. Aquests regs es realitzaran des de la data de la plantació de l’arbre i durant els
tres anys de vigència del contracte.
El termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte més un any.
Al final del primer any a comptar des de la data de plantació de l’arbre es realitzarà inspecció
per informar sobre la possible presència de baixes d’arbres. Aquestes baixes es replantaran
immediatament per part de l’adjudicatari en concepte de garantia, excepte en el cas acreditat
de vandalisme, accident de trànsit o situació meteorològica extrema, fets que no són
imputables a un subministrament deficient o males praxis.
Al final del segon any a comptar des de la data de plantació de l’arbre es realitzarà una
segona inspecció per informar sobre la possible presència de baixes d’arbres. Aquestes
baixes, tant si són dels arbres plantats en primera instancia com si són de la reposició
explicada en el punt anterior, es replantaran immediatament per part de l’adjudicatari, en
concepte de garantia, excepte en el cas acreditat de vandalisme, accident de trànsit o situació
meteorològica extrema. Aquests arbres també tindran un període de garantia d’un any a
comptar des de la darrera replantació.
Es per aquests motius que el termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del
contracte més un any.
6. Solvència Econòmica i Financera.
El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de
negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclusos
haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis dels licitadors i de l’adjudicatari s’acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
aquest registre, i si no, per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
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empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
7. Solvència Tècnica o Professional.
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i
l’adjudicatari del present contracte són els següents:
a) Haver realitzat com a mínim un contracte que inclogui subministraments i serveis de
característiques similars als de l’objecte del present contracte, en els darrers tres (3)
anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 70% del valor estimat del contracte.
b) Disposar de titulació suficient i experiència per part del personal tècnic i del personal
destinat a l’execució del contracte. El personal tècnic haurà de ser Enginyer Tècnic
Agrícola o similar com a mínim. La persona responsable de l’equip de treball haurà de
tenir la categoria de mestre jardiner o Oficial de Jardineria com a mínim, el qual
comptarà amb el recolzament de jardiners i auxiliars de jardineria. El conductor del
camió o vehicles que permetin el reg posterior haurà de ser de la categoria oficial
conductor.
Forma d’acreditació de la solvència Tècnica o Professional.
a) Una relació dels contractes per a la realització de tasques de característiques similars als
de l’objecte del contracte (mínim de un contracte), realitzats en els últims tres anys (3), que
inclogui imports, dates i destinataris dels subministraments, públics o privats. A aquesta
relació li seran acompanyats els corresponents certificats de bona execució, acreditatius
dels subministraments i serveis realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, o a
falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador.
Descripció
detallada del
tipus de tasques
característiques

1

Aportació
certificat o
documenta
ció
acreditativa
.
Si No

2

Si

No

3

Si

No

...

Si

No

de

Entita
t
similars adjudi
cador
a.

Data adjudi- Import
cació
/ adjudica
execució.
ció.
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b) Declaració indicant les titulacions acadèmiques i professionals, així com l’experiència dels
del personal tècnic de l’empresa, i especialment, del personal responsable de l’execució del
contracte i del personal que el contractista està disposat a aportar per a la prestació del servei
objecte d’aquest contracte. A aquesta descripció caldrà adjuntar els currículums vitae
adjuntant còpia compulsada de les principals titulacions.
Empreses classificades.
La no exigència de classificació no obsta a que si el lictador en disposa, podrà acreditar la
seva solvència econòmica i financera, i tècnica o professional per la classificació següent:
GRUP

SUBGRUP CATEGORIA
O
6
3

DESCRIPCIÓ
Conservació i manteniment de
muntanyes i jardins.

8. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
Els criteris a tenir en compte a l’hora de valorar les proposicions i determinar quina és l’oferta
que ofereix una millor relació qualitat-preu són, de forma decreixent, els següents:

8.1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 75 punts).

8.1.1. MILLOR PREU OFERTAT PEL LICITADOR. Fins a 30 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta
que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 30)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula per a la valoració de les
ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat amb l’objectiu de contractar al preu més
econòmic possible, sense que aquest preu sigui anormalment baix, i d’acord amb un sistema
lineal que reuneix criteris de proporcionalitat aritmètica i que permet classificar, a partir d’un
càlcul senzill, les ofertes.
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost
base de licitació es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en
termes que la fan anormalment baixa. En aquest cas, els licitadors hauran de presentar un
estudi econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de
contractació sol·liciti informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, seguint el

7

Àrea d’Espai Públic
Gestió i Manteniment de l’Espai Públic
Unitat de Parcs i Jardins

procediment establert a l’article 149 de la LCSP i la clàusula 3.3.5. de la part general del plec
administratiu.

8.1.2. EXPERIÈNCIA EN LA REALITZACIÓ DE TASQUES EQUIVALENTS A LES DE
L’OBJECTE DEL CONTRACTE. Fins a 10 punts.
En aquest apartat es valorarà la millora de l’experiència mínima sol·licitada com a solvència
tècnica i professional, en concret, en relació a la realització del llistat de tasques que formen
part d’una campanya de plantació d’arbrat viari.
S’atorgaran fins a un màxim de 10 punts segons aquesta taula:
Tasques relacionades amb la plantació Punts
d’arbrat en els darrers tres anys
5
 Import anual acumulat en l’any de
major execució superior al 75% del
valor
estimat
del
contracte
(307.672,48 €).
7,5
 Import anual acumulat en l’any de
major execució superior al 120% del
valor
estimat
del
contracte
(492.275,96 €).
10
 Import anual acumulat en l’any de
major execució superior al 150% del
valor
estimat
del
contracte
(615.344,96 €).
Caldrà aportar la documentació acreditativa.

8.1.3. MILLORES PRESENTADES PELS LICITADORS RESPECTE AL MÍNIM ESTABLERT
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUE SUPOSIN UNA DESPESA ADICIONAL
ASSUMIDA PER L’EMPRESA I SENSE COST PER L’AJUNTAMENT. Fins a 25 punts.

En aquest apartat, l’Ajuntament valorarà els aspectes següents:
8.1.3.1. Millora sobre la quantitat d’arbres i tasques a executar. Fins a 19 punts.
Atès que hi ha tasques impossibles de preveure (com són per exemple l’existència de
soques no degradades sota els escossells tapats amb ciment, i atès que es produiran
noves incidències en el temps transcorregut entre la presa de dades i el
desenvolupament de les tasques, són de preveure modificacions a l’alça del nombre
de tasques previstes en el present contracte. Per poder afrontar-les, és d’interès de

8

Àrea d’Espai Públic
Gestió i Manteniment de l’Espai Públic
Unitat de Parcs i Jardins

l’Ajuntament, disposar d’uns amidaments extres tant del subministrament de les
diferents espècies a implantar com de la resta de tasques referides a la plantació, que
són valorats en aquesta millora.
Es preveu una quantitat màxima per aquest concepte de 37.000 € (D.G., B.I. i IVA
inclòs).
El licitador que ofereixi la màxima quantitat en aquest apartat, obtindrà la màxima
puntuació. Qui no ofereixi millores serà puntuat amb 0 punts. La resta de proposicions
seran valorades en funció de l’import ofertat en aquest concepte, de manera
proporcional.
8.1.3.2. Millora de la qualitat de la presentació dels arbres. Fins a 6 punts.
En el llistat d’arbres a subministrar es pot comprovar que s’han previst plantacions a
arrel nua en aquelles espècies que permeten aquesta manipulació, encara que no es
tracta de la situació més adient per un arbre viari degut a les sacsejades que pot rebre.
Aquest fet respon a la necessitat d’adaptar el cost de l’operació als mitjans disponibles.
Es planteja aquesta millora amb l’objectiu de disminuir possibles afectacions dels
arbres a arrel nua i així augmentar les possibilitats de supervivència. De la mateixa
manera es valora en aquest apartat la millora de la presentació dels arbres que estan
previstos amb pa de terra per a ser presentats en contenidor en el cas que s’hagi de
procedir a plantar en una època diferent a la que permet el trasplantament amb pa de
terra.
Es preveu una quantitat màxima per aquest concepte de 12.000 € (D.G., B.I. i IVA
inclòs).
El licitador que ofereixi la màxima quantitat en aquest apartat, obtindrà la màxima
puntuació. Qui no ofereixi millores serà puntuat amb 0 punts. La resta de proposicions
seran valorades en funció de l’import ofertat en aquest concepte, de manera
proporcional.
La presentació d’ofertes amb millores diferents a les descrites no seran avaluades en aquest
apartat.
8.1.4. CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS
D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL. FINS A 10 PUNTS.

PARTICULARS

En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de contractar un
percentatge del 2% de treballadors sobre el total de la plantilla que executi el contracte, amb
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, que formin part d’alguns dels
col·lectius següents, de conformitat amb la Instrucció per a la incorporació de criteris socials
en la contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la
contractació pública responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada en data 27 de juny de 2016:
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• Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; persones més grans
de 45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per
desocupació i no tenen dret a cap altra prestació;
• Persones perceptores de la renda mínima d'inserció.
• Persones joves menors de 30 anys.
• Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de
violència domèstica.
• Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de protecció de
menors.
• Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones ex recluses durant els 12 mesos posteriors a
la seva sortida.
• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
• Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin,
segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social.
(Per exemple: mare o pare de família monoparental amb recursos reduïts; persones de
famílies desnonades i persones sense sostre; persones immigrants extracomunitàries en
situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en
situació de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució; persones
transsexuals; i persones discriminades per racó de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere; o altres col·lectius similars).
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per
realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que executi
el contracte, com a mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni
sectorial o d’empresa que la resta del personal de la plantilla.
En cas que s’ofereixi el compromís de contractació d’un 2% de treballadors sobre el total de la
plantilla que executi el contracte, amb persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral, s’atorgaran els 10 punts. La no presentació de millores en aquest apartat obtindrà la
puntuació de 0 punts.
L’ incompliment d’aquesta obligació comportarà la imposició d’una penalitat establerta al plec
administratiu.
Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable en la qual consti el
nombre total de treballadors/es que empraran en l'execució del contracte i el càlcul
individualitzat d'hores de treball de cada treballador/a.

8.2. CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR. FINS A 25 PUNTS.
8.2.1.Estudi del projecte (fins a 22 punts).
8.2.1.1. Dimensionat correcte del Servei amb equilibri lògic entre els mitjans humans i
mitjans materials. (Fins a 8 Punts).
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Tenir en compte les tasques de preses de dades sobre el terreny del personal tècnic
que cal per recomptar les baixes en tots els carrers del municipi comprovant
prèviament el nombre previst de l’arbrat a implantar.
Cal dimensionar el personal que portarà a terme el marcatge, la col·locació dels
cartells informatius, els conductors de les maquinaries especialitzades com el tractor
amb arrabassadora, retroexcavadora, camió de transport, camió cisterna i demés
vehicles necessaris.
Cal tenir en compte el personal que portarà a terme la identificació de serveis, el que
fa recolzament a l’obertura de clotes o que les porta a terme i la plantació pròpiament
dita.
Tenir en compte el personal que instal·la les làmines antiarrels i els dispositius de gran
capacitat per fer el reg, així com el personal de suport que té que controlar el trànsit i el
pas de vianants en els àmbits afectats de la via pública.
La proposta contindrà també els mitjans de màquines i materials que s’estimen
oportuns pel bon desenvolupament de les tasques segons el dimensionat dels equips,
tenint en compte que existeixi una proporcionalitat amb el personal que els té que
emprar en un equilibri lògic respecte al bon ofici.
8.2.1.2. Coherència i qualitat de l’oferta. (Fins a 14 Punts).

En aquest apartat es valorarà la coherència, la qualitat de l’oferta, la claredat i
concreció de l’organització i planificació dels treballs.
Calendari de la programació de la plantació tenint en compte l’espècie, la presentació,
l’àmbit en el qual s’intervé i demés circumstàncies que s’han de tenir en compte en
una plantació que es durà a terme amb circulació de vehicles i vianants.
Descripció de possibles incorporacions de tècniques, productes o millores respecte al
que està establert en el plec de prescripcions tècniques, amb l’objectiu d’afavorir la
implantació i arrelament dels arbres.
Proposta de gestió dels residus.
Memòria explicativa de l’apartat “Estudi del projecte”
Es presentarà una memòria específicament realitzada per aquest concepte amb una extensió
màxima de 10 planes (tipografia Arial mida 10. No s'acceptaran altres variants de tipografia
com és “Arial Narrow”). S’ha d’incloure de forma obligatòria una taula resum fent constar entre
d’altres, les següents dades:
- nº d’hores totals destinades a les tasques.
- Fer constar el nombre d’operaris, així com la seva categoria professional.
- nº i característiques dels vehicles
- Nº i característiques de la maquinaria.
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- Nº i característiques de d’utillatge en general.
Les memòries que no acompleixin els requisits anteriorment esmentats puntuaran amb zero
(0) punts.
L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la coherència tècnica i
l’explicació detallada obtindrà la màxima puntuació. Les ofertes que no presentin millores
respecte al plec es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes es valoraran de forma
proporcional.
8.2.2. Organització i gestió de dades. (Fins a 3 punts).

Propostes d’autocontrol de qualitat de l’empresa, sistemes d’informació i comunicació i
relacions empresa - Ajuntament.
NOTA: Les propostes condicionades a inversions municipals no seran objecte de valoració.
La puntuació de cada proposta estarà en funció d'interès de l’Ajuntament. Relació de
propostes de major interès per l’Ajuntament:
• Actualització de l’inventari digital de les plantacions d’arbres a partir de l’inventari
existent, (sistema d’informació Geogràfica SIG-CAD). En especial es tindrà en compte
l’actualització de l’inventari actual que existeix respecte a arbres. L’objectiu serà
disposar de la suficient representació gràfica i en bases de dades de tots els elements
que s’integren a l’inventari. (màxim 2 punts).
• Recepció i transmissió d’informació per a un correcte funcionament i gestió del
servei, basades en noves tecnologies. Facilitar la comunicació entre equips.Com es
sistematitza la informació que té que fluir entre el responsable tècnic de la contrata
amb els serveis tècnics municipals. Comunicats, periodicitats. Com gestionar la
informació del dia a dia de les incidències i encàrrecs de feina de forma intuïtiva i fàcil.(
màxim 1 punts).
L’oferta que en el seu conjunt realitzi la millor proposta, valorant la coherència tècnica,
l’explicació detallada i l’adequació als interessos municipals, obtindrà la màxima puntuació, les
ofertes que no presentin millores es valoraran amb 0 punts. La resta d’ofertes es valoraran
de forma proporcional.
Els criteris proposats són els que millor responen a les necessitats del departament promotor
i s'ajusten a l'establert a l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la mesura
en que amb la seva aplicació i plantejament, l'adjudicació resultant es produirà a favor de
l'oferta que presenti una millor relació qualitat-preu. Així mateix, els criteris proposats
compleixen els següents requisits:
a) Estan vinculats a l'objecte del contracte.
b) Han estat formulats de manera objectiva amb ple respecte als principis d'igualtat, no
discriminació, transparència i proporcionalitat, sense que confereixin a l'òrgan de contractació
una llibertat de decisió il·limitada.
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c) Garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de
competència efectiva sense perjudici de la seva comprovació efectiva.
9. Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest, està
obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil
per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest
contracte, d’una quantia mínima de 2.000.000,00 d’euros per sinistre, amb un sub-límit per
víctima de 330.000,00 EUROS.
10. Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment
Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al
contractista seran penalitzats en la forma següent:
Sense perjudici de considerar resolt el contracte, amb indemnització dels danys i perjudicis
causats a l’Ajuntament per l’endarreriment de l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà imposar
penalitats a raó del 5% del pressupost de licitació per cada quinzena de retard respecte
a la programació establerta pe l’adjudicatari i aprovada pels serveis tècnics municipals,
si no existeixen motius de força major que impedeixin el normal desenvolupament dels
subministraments dels arbres procedents dels vivers o les tasques d’implantació i reg.
La penalització anterior no serà aplicable quan la causa de l’endarreriment sigui atribuïble
exclusivament a l’administració contractant.
Sense perjudici de que es realitzin els serveis de forma subsidiària a càrrec del contractista, i
en el seu cas de considerar resolt el contracte, amb indemnització dels danys i perjudicis
causats a l’Ajuntament per la inexistent, incorrecta o deficient prestació dels serveis objecte
del contracte, l’adjudicatari es sotmetrà a les següents penalitats durant la fase de prestació
dels serveis objecte del present contracte:
Les demores, incompliments i compliments defectuosos en relació als serveis que siguin
imputables al contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats
conforme al que disposa aquest Plec, qualificant-se aquelles de la forma següent:
a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments
defectuosos serà l’Alcalde-President de l’Ajuntament.
Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incórrer en demores,
incompliments i compliments defectuosos amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions de quantia no superiors a 300,00 euros.
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b) Greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 301,00 euros i 600,00
euros.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions d’import comprès entre 601,00 euros i
900,00 euros.
L’Ajuntament de Viladecans podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitats establertes.
10.3.1. DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS QUALIFICATS
COM A LLEUS
Es qualifiquen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les
condicions establertes en el present plec de clàusules administratives, en els plecs de
prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
implicant una deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del
contracte.
En tot cas, es consideraran lleus:
a) La interrupció del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avís a
l’Ajuntament.
b) Retards reiterats en la prestació dels serveis (més de tres advertències escrites de
l’Ajuntament).
c)

Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestació dels serveis.

d)

No utilització dels mitjans ofertats.

10.3.2. DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS QUALIFICATS
COM A GREUS
Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei
objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del
present plec.
En tot cas, es consideren faltes greus:
a) La reiteració per part del contractista, d’actes que donin lloc a penalitats qualificades com a
lleus.
b) La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els serveis.
c) L’incompliment dels compromisos assumits pel contractista.
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d) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al
contractista o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis, d'acord amb les condicions
fixades en el present plec de clàusules, en els plecs de prescripcions tècniques, en l’oferta presentada i
en el contracte o documents annexes.

10.3.3. DEMORES, INCOMPLIMENTS I COMPLIMENTS DEFECTUOSOS QUALIFICATS
COM A MOLT GREUS
Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’execució del compliment del contracte que posi
en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos de l’Ajuntament, quan justifiqui la
resolució del contracte.
Expressament es qualifiquen com a molt greus la transmissió de la titularitat del contracte o
part d'ell, sense complir allò disposat en aquest plec i els articles 215 i concordants de la LCSP.
En tot cas es consideraran molt greus:
a) La reiteració o reincidència en la comissió d’actes que donin lloc a penalitats qualificades
de greus.
b) Incompliment de les millores presentades per l’adjudicatari del contracte relatives als seus
compromisos de contractar persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral en el percentatge proposat.
c) L’incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen a la clàusula 4.2
de la part específica del present plec.
d) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
e) L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, en el seu cas.
f) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en el
present plec.
g) Desobediència reiterada de les ordres escrites emeses per l’Ajuntament relatives a la
prestació dels serveis.
h) La coacció, amenaça o la mera temptativa de represàlia, efectuada per qualsevol persona
adscrita a la prestació de serveis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al servei
d’inspecció o els ciutadàns afectats pel servei.
i) Les greus pertorbacions del servei consistent en la falta o deficient prestació que es fixi
com a mínims en el plec de prescripcions tècniques.
j) L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
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L’Administració, a més de les causes establertes a la legislació vigent, podrà resoldre el
contracte amb incautació de la fiança per les causes següents:
- Substitució d’un o varis membres de l’equip que faci impossible o dificulti l’execució del
treball.
- Per incompliment de les instruccions del facultatiu de l’administració o dels seus
col·laboradors.
- La Junta de Govern Local, previ informe degudament raonat del facultatiu director del treball
i amb el vistiplau del president de l’Àrea, podrà resoldre el contracte en el termini de 20 dies
d’haver començat quan s’acrediti la manca d’experiència de l’equip o llur inadequació per a
l’execució dels treballs.

11. Subcontractació
Es permet.

12. Consignació pressupostària
Atesa la possibilitat de finançar la despesa a càrrec de la següent aplicació pressupostària
del pressupost general corresponent a l’exercici de 2019, subjecte a l’aprovació del
pressupost corresponent.

Aplicació pressupostària

Import

31012/17100/61900
“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
ARBRAT”, del pressupost general de
l’exercici del 2019.

399.987,52 €

En base a tot el que s’ha exposat, INFORMO FAVORABLEMENT I SOL·LICITO:
ÚNIC.- INICIAR procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu mixt de
subministrament i de serveis per a la realització del subministrament i tasques per a la
implantació dels arbres viaris que han causat baixa a Viladecans (campanya 2019) així
com el servei de reg durant un termini de 3 anys, amb les condicions establertes en el
present informe.
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Viladecans, a la data de la signatura electrònica.
Firmado

TCAT P
digitalmente por
P Jacint Pla
Jacint Pla TCAT
Lopez - DNI
Lopez - DNI 43409100G
2018.11.29
43409100G Fecha:
12:50:50 +01'00'
Jacint Pla López
Cap unitat de Parcs i Jardins

Firmado digitalmente por TCAT P Antoni Sanchez-Fortun
Ripoll |40863647F
Fecha: 2018.11.29 13:40:44
+01'00'
Antonio Sánchez-Fortún i Ripoll
Cap Dpt. Gestió i Manteniment de
l’Espai Públic

Procedeix:
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Jose
Jose Antonio Antonio Molina Flores
Fecha: 2018.11.29
Molina Flores 14:03:33 +01'00'

José Antonio Molina Flores
Director de Serveis d’Espai Públic
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