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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 5 de desembre de 2018 , adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:

Departament de Compra Pública; 247/2018/G15000
ACORD NÚM. 13.- APROVAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE
CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT DE SERVEIS CONSISTENT EN EL
SUBMINISTRAMENT I TASQUES PER A LA IMPLANTACIÓ DELS ARBRES
VIARIS QUE HAN CAUSAT BAIXA A LA CIUTAT DE VILADECANS
(CAMPANYA 2019), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (EXP. AEP/ASG/Contractació/2018/54).ANTECEDENTS
1. L’informe emès pel cap de la unitat de Parcs i Jardins i pel cap del
departament de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic
de l’Ajuntament de Viladecans, de data 29 de novembre de 2018, manifesta la
necessitat de contractar el 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, mitjançant el foment de la
Contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral:
“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
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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 ....”
2. A l’esmentat informe, de data 29 de novembre de 2018, es justifica el no
establiment de lots diferenciats en aquest contracte i s’informa favorablement i
es sol·licita iniciar procediment de licitació per a la contractació 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, mitjançant el foment de la Contractació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
3. Els serveis tècnics del departament de Compra Pública en col·laboració amb
el departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals han
redactat el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir la
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present contractació, el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i
obligacions de les parts contractants.
4. Els serveis tècnics de la unitat de Parcs i Jardins del departament de Gestió i
Manteniment de l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic, han elaborat el plec de
prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació.
5. La vigència del contracte es fixa en un període de tres anys, desde la data
de la seva formalització.
6. El valor estimat del contracte (VEC) és per un import total de 410.229,97 €
(IVA exclòs), d’acord amb el següent detall:
-Import del contracte (IVA exclòs):
-Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20%, IVA exclòs):

341.858,31 €
68.371,66 €

7. El Pressupost base de licitació d’aquest contracte és per un import total de
399.987,52 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), pel total de la
campanya de plantació i pels tres anys d’execució del contracte, d’acord amb el
següent detall:

Concepte

Import
màxim sense
IVA
IVA 10%

Subministrament d'arbres

124.191,22 €

Tasques de plantació i regs

217.667,09€

TOTAL PRESSUPOST
LICITACIÓ

341.858,31 €

IVA 21%

12.419,12 €

Total
inclòs

IVA

136.610,34 €
45.710,09 €

263.377,18 €

DE
58.129,21 €

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.

18.291,35 €
54.874,06 €
5.487,41 €
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TOTAL COSTOS DIRECTES
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 €
(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 €

8. Vist l’informe emès pel cap de la unitat de Parcs i Jardins del departament de
Gestió i Manteniment de l’Espai Públic de l’Àrea d’Espai Públic, de data 29 de
novembre de 2018, relatiu a la incorporació en el present contracte de part dels
criteris establerts a 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.
9. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a
càrrec de l’aplicació pressupostària 31012 17100 61900 (subministrament i
instal·lació arbrat), del pressupost general de l’exercici de 2019 (A12018000111158).
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu mixt de serveis i subministraments, d’acord amb allò establert
als articles 16, 17, 18 i 25.1 a) de la LCSP, essent la prestació que té més
importància des del punt de vista econòmic la part del servei.
3. L’article 25.1 a) i el capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la LCSP,
que regulen el contracte administratiu de serveis.
4. L’article 29.4 de la LCSP, relatiu al termini d’execució dels contractes de
serveis.
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5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor estimat dels contractes,
que estableix que el valor estimat dels contractes el determina l’import total,
sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les
estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi
ha de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual i les eventuals
pròrrogues, així com la possibilitat de que el contracte sigui modificat.
6. L’article 131.2. de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicació mitjançant
procediment obert.
7. L’article 22.1.b) de la LCSP, segons el qual per l’import del valor estimat, el
present contracte es considera subjecte a regulació harmonitzada.
8. Els articles 135, 156.2. i 156.3 c) de la LCSP, en funció dels quals, per raó de
la quantia del contracte procedeix anunciar la licitació al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) amb una
antelació mínima de 30 dies a l’assenyalat com a últim per a la presentació de
les proposicions, a comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea.
9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.
10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, els quals
estableixen les condicions d'execució del contracte, el qual consta a l’expedient i
reuneix els requisits establerts a la LCSP.
11. L’article 117.2. de la LCSP relatiu al compromís de crèdits d’exercicis futurs
amb les limitacions que determinin les normes pressupostàries de les diferents
administracions públiques subjectes a la LCSP.
12. L’article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matèria de
contractació pública i l’article 99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els
contractes on no hi haig divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un
informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules
administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.
13. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Vist l’informe emès per la responsable del departament de Compra Pública i pel
responsable del departament d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis
Generals, amb la conformitat del Secretari General de la corporació.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
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La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- INICIAR I TRAMITAR l’expedient administratiu de contractació per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, del
contracte administratiu mixt de serveis consistent en el subministrament i
tasques per a la implantació dels arbres viaris que han causat baixa a la
ciutat de Viladecans (campanya 2019), així com el servei de reg durant un
termini de 3 anys, mitjançant el foment de la Contractació de persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, per un
període de tres anys, a partir de la data de signatura del contracte amb l’empresa
adjudicatària, i un pressupost base de licitació per un import total de 339.987,52
€ (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el següent
detall:

Concepte

Import
màxim sense
IVA
IVA 10%

Subministrament d'arbres 124.191,22 €
Tasques de plantació i
regs
217.667,09€
TOTAL PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
341.858,31 €

IVA 21%

12.419,12 €

IVA

136.610,34 €
45.710,09 €

58.129,21 €

Total
inclòs

263.377,18 €
399.987,52 €

SEGON.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte.
TERCER.- DECLARAR aquest expedient de contractació de TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA.
QUART.- CONVOCAR procediment obert harmonitzat per a l’adjudicació,
mitjançant tramitació ordinària, del contracte administratiu mixt de serveis
consistent en el subministrament i tasques per a la implantació dels arbres
viaris que han causat baixa a la ciutat de viladecans (campanya 2019) així
com el servei de reg durant un termini de 3 anys, mitjançant el foment de la
Contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral.
CINQUÈ.- AUTORITZAR una despesa per un import total de 339.987,52 €
(inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 31012 17100 61900 (subministrament i instal·lació arbrat) (A12018000111158), del pressupost general de l’exercici de 2019, amb la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
SISÈ.- PUBLICAR l’anunci de licitació al PERFIL del CONTRACTANT de
l’Ajuntament de Viladecans,
consultable a la seu electrònica
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&ke
yword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905, i al Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE) amb una antelació mínima de 30 dies a l’assenyalat com
a últim per a la presentació de les proposicions, a comptar des de la data de la
seva remissió a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea d’Espai Públic (departament
de Gestió i Manteniment de l’Espai Públic -unitat de Parcs i Jardins-) i a l’Àrea de
Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i departament de Gestió
Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ de
les ENTITATS LOCALS, del 28-11-86.
Vist i plau

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
12/12/2018 12:50:28

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
12/12/201814:35:02
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