Expedient núm.: 2117/2019
Assumpte: Justificació de la necessitat de la contractació dels serveis de manteniment de franges, zones
verdes i Torrent Gran.

Normativa aplicable:
La justificació de la necessitat, la idoneïtat del contracte i de l’inici de l’expedient de
contractació s’efectua en compliment dels articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic.

Justificació de l’aplicació de contractació pública sostenible. En l’objecte del
contracte s’incorporen mesures de contractació pública sostenible:
-

En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i
indirectes.
Compliment de normes sociolaborals.

Tipus i durada del contracte. Es preveu la formalització d’un contracte administratiu
de serveis amb una durada de dos anys, prorrogable per dos anys més. La prestació
dels serveis al Torrent Gran d’Abrera s’iniciarà el dia 1/10/2019.
L’eventual pròrroga s’avisarà amb una antelació de dos mesos a la finalització del
termini d’execució del contracte i serà obligatòria per al contractista.
Procediment contractual. Es considera que el procediment obert de contractació és
el més adequat per aquesta licitació atès que dóna la possibilitat d’ofertar als
particulars del sector que ho vulguin fer, podent obtenir l’Administració l’execució del
contracte amb una millor relació qualitat-preu.
Divisió del contracte en lots. No hi ha divisió del contracte en lots en atenció als
motius següents:
-

El servei de manteniment ha de prestar-se de manera conjunta a les franges
perimetrals de baixa combustibilitat, a les parcel·les no edificades de titularitat
municipal, a les zones verdes i passeres i al Torrent Gran d’Abrera.
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La Regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Personal considera que la
contractació és necessària per complir l’objectiu de prevenció d’incendis forestals,
reduint la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa
combustibilitat, en les parcel·les no edificades de titularitat municipal, zones verdes i
passeres municipals del barris de Ca n’Amat, Les Carpes, Can Vilalba, Sant Miquel,
nucli urbà i el Torrent Gran d’Abrera, atès que l’Ajuntament no disposa de recursos
humans suficients, ni mitjans materials idonis, per prestar aquests serveis per gestió
directa indiferenciada.
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Justificació de la necessitat de la contractació, la idoneïtat del contracte i la
insuficiència de mitjans:

INFORME TECNIC

JESUS LAZO ORTEGA (1 de 1)
Tècnic mig- Coordinador de Seguretat i Protecció
Data Signatura: 16/04/2019
HASH: 9579ea360c9707708b34e52b3cc1346c

INFORME

-

Sistema de determinació del preu. Pressupost base de licitació i valor estimat
del contracte. Desagregació de costos:
Valor estimat del contracte. El VEC és de 207.084,94 €, amb el càlcul següent:
Concepte
PBL
Pròrroga
Modificacions (10%)
VEC

Import €
94.129,52
94.129,52
18.825,90
207.084,94

Pressupost base de licitació. És de 94.129,52 €. A aquest import s’afegirà un 21%
d’IVA 19.767,20 €, el que comporta un total 113.896,72 €.
Costos
Despeses personal
Despeses directes
Despeses indirectes
Benefici industrial
Cost net
21% d’IVA
PBL

Import €
72.009,08
11.295,54
1.411,94
9.412,95
94.129,52
19.767,20
113.896,72

El preu és adequat a mercat.
Disponibilitat de la despesa. La despesa de 56.948,36 € IVA inclòs (dels quals
56.233,05 € són per a la intervenció en franges i zones verdes municipals i 715,31 €
per a la intervenció en el Torrent Gran el 4t trimestre de 2019) anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària núm. 1720/21000 del pressupost municipal vigent.
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Nomenclatura del contracte:
- CPA: 75.25.11 Serveis d’extinció i prevenció d’incendis
- CPV: 75251110-4 Serveis de prevenció d’incendis.
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-

Objecte i volum del contracte: L’objecte es troba conformat per una mateixa
tipologia i mateixa funcionalitat que fan difícil i innecessari la divisió en lots ja que
en totes les zones es tracta de treballs de manteniment de massa arbustiva i
herbàcia. Alhora, el seu volum econòmic no permet diferenciar llindars o franges
econòmiques. Igualment les característiques tècniques determinen unificar
aquest contracte.
Perfil dels licitadors: La licitació va dirigida a un sol perfil d’empresa que pot
aglutinar la totalitat de l’objecte del contracte.
Viabilitat econòmica: La divisió en lots no millora la viabilitat econòmica del
contracte.
Viabilitat tècnica: L’objecte al ser una unitat funcional, no aconsella la seva divisió
en lots.
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-

Solvència tècnica i professional. S’acreditarà pel mitjà següent:
-

Declaració indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic del que es
disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la
documentació acreditativa pertinent.

Classificació empresarial per acreditar la solvència del licitador:
Grup: O, Subgrup: 6, Categoria: 2.
Criteris d’adjudicació. Els criteris per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
PUNTS

b) Millora. Treball de manteniment d’altres zones verdes a determinar:

INFORME TECNIC

P: puntuació
L: pressupost de licitació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

6

Millora de 3 ha més a l’any (1 punt)
Millora de 4 ha més a l’any (2 punts)
Millora de 5 ha més a l’any (3 punts)
Millora de 6 ha més a l’any (4 punts)
Millora de 7 ha més a l’any (5 punts)
Millora de 8 ha o més a l’any (6 punts)

c) Millora. Tales especials d’arbres (10 unitats/per any)
d) Millora. Repàs del manteniment de les franges, fora del mesos de
maig, juny i juliol, en una superfície de 10 ha/anuals

5
5

e) Millora. Compromís de realització d’un Projecte de reforestació amb
especies autòctones pels terrenys del contracte (lliurament juny del 2020)
f) Millora. Compromís de realització d’un Projecte de tractament
d’espècies invasores en les franges i zones verdes del contracte

4
4

(lliurament febrer 2020)

g) Millora. Realització d’un tractament experimental de espècies
invasives en les franges en una superfície de 0,5 ha (a determinar l’any

3

2020)

h) Millora. Designar com a mínim 2 recursos preventius (acreditar nom i

2

DNI)

i)

Millora. Designar un tècnic de grau mig o superior en PRL (acreditar

1

titulació, nom i DNI)

Si existeix un empat, l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del
licitador que hagi obtingut una major puntuació en el criteri b), si persisteix l’empat en
el criteri c), en cas d’empatar novament en el criteri d), si segueix l’empat en el criteri
e), si encara hi ha empat en el criteri f), en el g) i successivament amb cada criteri en
cas de continuar l’empat.
Subcontractació. No s’admet.
Cessió del contracte. No s’admet.
3
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CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà mitjançant la fórmula següent:
P= (L - O) * 70 / (L- B), on:

Condicions especials d’execució. Les obligacions del contractista de caràcter
especial d’execució seran les següents:

Responsable tècnic: Jesús Lazo Ortega, tècnic de Protecció Civil.
Règim de penalitats:
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides
pel contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb
imposició de penalitats, o acordar-ne la resolució.
A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:
1. Infraccions molt greus:
a) No donar inici a l’execució de les prestacions contractades.
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici molt greu.
c) La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes
imputables al contractista o el seu abandonament.
d) La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte,
especialment, no acomplir amb els límits d’emissió sonora de la maquinària
establerta en el plec de prescripcions tècniques.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per lliurar el subministrament, quan produeixi un
perjudici molt greu a l'execució del contracte.
f) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.
g) Incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social que es derivin per l'execució del contracte.
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Revisió de preus: No hi ha revisió de preus.

INFORME TECNIC

Supòsits modificació del contracte. Percentatge: 10%. Justificació: Es podrà
modificar el contracte per necessitat d’ampliar les zones, per risc d’incendis o quan, en
funció de la climatologia, es detecti que és necessari una altra intervenció per reduir el
risc d’incendi forestal en determinades zones. També es podrà modificar el contracte
per actuar en zones que per causes naturals (fort vent, allaus...), han estat afectades i
requereixen manteniment.

Número : 2019-0015 Data : 16/04/2019

En compliment de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera el dia
26/01/2017, en la que es va acordar: “2) Vetllar perquè les empreses que intervenen
en la prestació de serveis o subministraments a l'Ajuntament d‘Abrera es comprometin
a garantir una remuneració mínima de 1.071,43 € als seus treballadors i
treballadores”, l’adjudicatari haurà de garantir que els treballadors destinats a
l’execució del present contracte rebran una remuneració no inferior als 15.000 €
anuals.

3. Infraccions lleus:
a) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que
b) no constitueixi infracció greu o molt greu.
c) L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.
d) L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.
e) Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici
pugui qualificar-se de lleu.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del
termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució ferma en via administrativa.
B) Penalitats contractuals:
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades
en atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o
persistència de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la
reincidència:
5
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2. Infraccions greus:
a) La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva
inobservança, quan no estigui tipificada com a molt greu.
b) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi infracció molt greu, especialment no acomplir amb els límits
d’emissió sonora de la maquinària establerta en aquest plec.
c) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, o
insuficients o inadequats per lliurar el subministrament, quan produeixi un greu
perjudici al compliment del contracte.
d) La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en aquest plec i en el de
prescripcions tècniques i en les disposicions d'aplicació per a l'execució del
contracte.
e) Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat
Social que es derivin per l'execució del contracte.
f) L’incompliment, que no constitueixi infracció molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
g) La suspensió temporal no autoritzada del lliurarment del subministrament.
h) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.

INFORME TECNIC

h) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
i) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
j) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
k) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials i de les condicions
especials d’execució previstes en aquest plec.
l) La reincidència en la comissió d’infraccions greus.

1) Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte,
entès com a import d'adjudicació (per tota la durada del contracte) o del
pressupost base de licitació (per tota la durada del contracte) quan el preu es
determini en funció de preus unitaris, o instar directament la resolució del
contracte per culpa imputable al contractista, si s’aprecia que la sanció no serà
suficient per compel·lir a aquest a esmenar la deficiència que la motiva.
2) Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.
3) Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 dels preu del contracte.

D) Mesura cautelar:
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte,
l'administració li podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir
o restablir l'ordre i el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat.
Amb independència dels danys i perjudicis que pot reclamar l'Ajuntament per motiu de
l'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, l'Ajuntament podrà aplicar l'import
o retardar el pagament de les certificacions o dels documents de cobrament, totalment
o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte.
Conclusió:
S’informa favorablement la contractació dels serveis de manteniment de franges
perimetrals, parcel·les, zones verdes i passeres municipals i del Torrent Gran d’Abrera.
Tot el que s’informa als efectes oportuns i per al coneixement de l’òrgan de
contractació.
Abrera, a data de la signatura electrònica.
El tècnic de Protecció Civil,
Jesús Lazo Ortega.
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C) Abonament de les sancions:
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjançant la deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la
sanció, es podrà reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment.

INFORME TECNIC

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que
hagi efectuat l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
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La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista
d’indemnitzar tant a l’Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels
subministraments finalment no lliurats.

