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MEMORIA JUSTIFICATIVA :
CONTRACTE DEL SUBIV11NISTRAMENT, PLANTAC1Ó 1 REGS D'ARBRAT EN
DIFERENTS PUNTS DE LA VÍA PÚBLICA

Objecte del Contráete: , Contráete del subministrament, plantació i regs cTarbres
en diferents punts de la via pública, amb un total de 302 exemplars de diferents
especies, d'acord amb les prescripcions técniques.
Necessitats a cobrir i idoneftat del contráete per a satisfer-les: Per tal de satisfer
¡es necessitats de reposar 1'arbrat afectat per Pesdafit dei día 18/10/2017 es necessari
disposar del ser^/ei de subministrament, pianíació i regs d'arbres, per al qual s'ha de
formalitzar la iicitació corresponent, d'acord amb ¡a LCSP.
Lots: No s'establejxen. La realiízació independent de ¡es diverses prestacions
compreses a 1'objecte del contráete dificultaría ¡'execució correcta des del punt de vista
técnic. El risc per a 1'execució correcta del contráete procedeix de la naturalesa del seu

objecte, a 1'implicar la necessitat de coordinar ¡'execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per ia seva dMsió en fots i 1'execució per
una pluralitat de coníractistes diferents.
Determinado de ¡a Unitat encarregada del seguiment i execució ordinaria del
contráete i responsable de! contracte:(art, 62 LCSP)
Conxita Massaguer, técnica de medi ambient.

Justificado de la insuficiencia de mitjans per a la prestació del serveí per la propia
administrado (art. 30.3, 63.3 a) ¡ 116.4 f) de la LCSP
El servei que es pretén contractar externament no pot ser assumit per 1'Ajuntament, ja que

a la ptantilia de persona! no es compta amb el personal necessari per atendré les funcions
que comporta la prestació de! servei.

Durado del contráete o d'execució de la prestado:
Lliurament del subministrament: 60 dies com a máxim, a partir de la data de formalització
del contráete.

Manteniment deis exempiars : els arbres es mantindran en una zona habilitada adequada
garantir ¡a plantado amb ¡es condicions idónies.
Plantado i primer reg ( obligatori): 10 dies com a máxim, a partir del subministrament.

Pressupost base de licitado, amb 1'IVA separat.
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Preu submmístrament : 92.831,9 €
Preu plantado, adequació xarxes de reg ¡ primer reg : 54.420,4 €
Preu sense IVA :147.252,3 €
IVA: 30.922.98 €.
Total: 178.175,28 €
Partida pressupostária a que s'aplicará la despesa
43310-15340-61925 : reposició danys esclafit via púbfica
Valor estimat del contráete fart. 101:
Ef valor estimat dei contráete será de 176.702,76 € (pressupost de licitació sense ÍVA + 20
% de possibies modifícacions.
Revisió de preus:
Contráete sense revisió de preus
Críteris de valoració que es propasen, i puntuació que s'atorguen a cadascú, (art.

116.4 LCSP i 145.1)

Criteris Obiectius:
-Preu: 80 punts.

S'assignará la máxima puntuado (PM= 100 punts) a 1'oferta que suposi la millor baíxa,
una vegada excloses les proposicions que no presentin la documentado mínima exigida, o
que tinguin un valor anormal o desproporcionat.
Les ofertes restants tindran una puntuado (P) en funció de la seva oferta, que s'obtindrá
de faplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P ^ Puntuado obtinguda
PM = Puntuado máxima
Ofm = Oferta económica mínima
Of = oferta económica del lidtador que es valora
-Attres criteris objectíus: SI.
Millares:
- Regs de suport posteriors a la plantado deis arbres :
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Es valoraran els regs posteriors a la plantado efectuáis a carree del contractista.
Es comptabilitzará de la següent manera:

ES a dir:

2 regs de suport, posteriors al reg obligatori : 5 punts
4 regs de suport, posteriors al reg obligatori: 10 punts
5 regs de suport, posteriors at reg obligatori : 15 punts
S*ha de teñir en compte que la plantado ja preveu el primer reg de suport, el qual no es
comptabilitza com a millora.

Criteris subiectius NO
Solvencia económica ¡ tinancera

El volum anual de negocis del licitador o carididat, que referit al millor exercid dins deis
tres últims disponibles en fundó de les dates de constitudó o d'inici d'activitats de
1'empresari i de presentado de les ofertes haurá de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contráete quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys

una vegada J mitja el valor anual mitjá del contráete si la seva durada es superior a un
any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acred¡tar per mitjá deis seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 1'empresari está inscrit en

el Registre, ¡ en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en qué hagi d'estar
Ínscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han cTacreditar el
seu volum anual de negocis mitJanQant els seus Ílibres d'inventaris i comptes anuals

legalitzats pe) Registre Mercantil. En cas que no sigui obligatori portar aquests llibres,
mitjan^ant les declaracions de 1'IVA.

Entitats sense ánim de lucre, mitjan^ant la presentado deis llibres de comptabilitat en
els que constin els ingressos anuals de la entitat.
Solvencia técnica o professional:
Teñir experiencia en ia realització de subministraments de la mateixa naturalesa o
similar a qué correspon Fobjecte del contráete en el curs deis tres últims anys.
Ais efectes de determinar la correspondencia entre els subministraments acreditáis i
els que constitueixen 1'objecte del contráete, s'atendrá a la coincidencia entre els tres

primers dígíts deis seus respectius codis CPV.
El requisit mínim será que 1'import anual acumulat en 1'any de major execució sigui
igual o superior al 70% de 1'anualitat mitjana del contráete que es licita.
S'acred¡tará mitjan?ant la relació deis subministraments efectuáis per 1'interessat en el
curs deis tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a qué correspon

fobjecte del contráete, en la qual se nlndiqui rimport, la data i el destinatari, públic o
prívat.
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Quan li ho requereixin ets servéis dependents de 1'órgan de contractació, els
subministraments efectuáis s'han d'acreditar mitjan^ant certifícats expedits o visats per

1'órgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; c|uan el
destinatari sígui un subjecte privat, mítjan^ant un certificat expedit per aquest o. a falta
d'aquest certificat, mitjan^ant una declaració de 1'empresari acompanyat deis

documents que tingui en poder seu que acreditín la realització de la prestado; si
s'escau, aquests certiticats els ha de comunicar directament a 1'órgan de contractació
1'autoritat competent.
Prescripcions técniaues de la iicitacig:
E¡ servei consisteix en :
-1.- Subministrament ¡ emmagatzematge

2.- Plantado, reparació de xarxes de reg ¡ primer reg, obligatori
-3." Regs de suport, previstos com a millora dei contráete.
-1." Subministrament i emmaaatzematae :

-Es subministraran 302 arbres que van ser afectats i abatuts durant 1'esclatit del dia
18/10/201; slncfou el transpon i descárrega. Les característiques de 1'arbrat queden
detallades a 1'Annex 1.
Larbrat procedirá d'un viver jnscrit al Registre Oficial de ProveTdors de Material Vegetal. La
presentado deis arbres será en contenídor.
Els exemplars han de ser sans, amb una relació entre aleada i diámetre del tronos
proporcional, amb arrels desenvolupades ¡ proporcionades. La mida del pa d'arrel
s'ajustará a la mida de ¡a planta. El perfmetre del troné será mesurat a 1 metre sobre el
nivel! del sol o coll de 1'arrel.
La grandária del contenidor será proporcional i en cap cas h¡ haurá espiral ¡tzació de les
arrels.

Peí cas de les coníferes les dimensions del pa de terra i del contenidor ha de seguir la
Norma Técnica de Jardinería 07C.
La grandáría deis arbres prevista al llistat de 1'Annex 1 equival a la que tenien els arbres
quan van ser abatuts per ['esclafit o be es preveu d'una característica similar i disponible
en els vivers de referencia i préviament autoritzats per la direcció facultativa.
Durant el temps transcorregut entre el subministrament ¡ la plantado, si es igual o superior
a un día, els arbres es mantindran emmagatzemats en una zona habilitada que tindrá un
sal de textura sorrenca, es protegíran de la ínsolació i el fred, es resguardará deis vents
forts i quedaran cobertes les necessitats, íncloses les hídriques, mantenint el pa de terra
en condicions. El terreny determinat, será a carree del contractista.
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" 2." Plantado, reparació de xarxes de reg i primer req :

E) contractista presentará abans d'inic¡ar 1'obra, una memoria on es detallará com a mínim
les caracterfstiques ¡ procedencia deis arbres a subministrar, el pía de plantado (indos el
primer reg obligatori) i ¡es característiques de la terra vegetal el qual haurá de ser
aprovada per la direcció facultativa.
Una vegada iniciada 1'obra, de forma diaria es comunicará a 1'ajuntament 1'arbrat plantat i
es presentará document de treball.
El llistat i et plano! de 1'annex 1 detalla les especies, el nombre, fa ubicado, la grandária
deis arbres a subministrar i si disposa o no de xarxa de reg.
En aquell llistat h¡ ha un total de 302 exemplars.
Consideracions prévies:
- A 1'annex 1 hi ha nombre mínim d' arbres,18, assenyalats amb un asterisc, que de

moment no han estat retiráis ates que es tracta d'arbres afectáis ( no abatuts) i que en el
moment de 1'esctafit es va optar deixar-los per si es recuperen durant el període tins la
nova plantado, pero que es valorará ¡a ¡doneítat de la seva retirada en el moment de
plantar.
En el cas que ¡a direcció facultativa opti, en el moment de plantado, per la conservació
d'aquestsl8 arbres, els exemplars previstos al contráete serán plantats en altres llocs
que sindicaran i que serán ben propers a la ubicado Ínicialment propasada.
- La plantado de 1'arbrat es fará retirant la terra existent ¡ afegint terra vegetal ; en cas que
sigui necessari es retiraran tes arrels existents amb 1'ajut de vehicle adequat
(retroexcavadora).
La fondária del pa de terra ha de ser aproximadament igual al diámetre del pa de terra; en
general, el forat de la plantado s'excavará com a rnínim 1 m3 i es pot deixar una parí de
la terra existent com a subbase per assentar 1'arbre en un primer morrtent ( máxim 1/3 de
1'existent) sempre ¡ quan sigui de quatitat i pugui actuar com a drenan!. La resta será terra
vegetal adobada i cribada (1/3)) sorra de riu rentada (1/3).
Abans d'efectuar la plantació es fará un reg per comprovar que hi hagi un bon drenatge.
Els arbres en arpillera es retiraran els filferros o cardes que envolten el coll de 1'arbre. Si
van amb pa de guix es trencará la part inferior de ta mota i de forma puntual ais laterals.
Lobertura del clot es tapará el mateix día de la seva obertura. Sempre es garantirá la
correcta senyalització deis treballs per part del contractista, per evitar riscos.
" ¡nstal-lació d'un tutor vertical de 8 cm de diámetre i 250 cm de longitud amb una punta
en un deis dos extrems que quedaran a 20 cm del tronc i enterráis com a mínim 50 cm per
sota el clot de plantado i ubícat al costat d'on bufa el vent dominant. En el punt de
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subjecció de 1'arbre al tutor, quedará protegit per una cinta amb una lona o materia! de
goma. Quan s'escaigui es posaran dues fíxadons; una a a 1'extrem del tutor i 1'alíra a 2/3
d'aquest. En els casos necessaris, des de fajuntament es pot demanar 1'aplícació
d'anclatges subterranis (tipus Arborguy) per a casos especiáis, fins a 10 exemplars, sense
que aixó suposi una despesa extra per a 1'ajuntament.
" Addició de terra vegetal adobada i cribada de les següents característiques : humitat (1520%), materia orgánica (10-20%). pH(7-8), conductivitat (70-120 uS) i granulometria (<10
mm.).

-addició de mulching o encoixinament, per a protegir del fred, que estará ben descompost i
homogení.

-Primer reg obligatóri, manual, abundant, profund í a baixa pressió actuant amb cura per
desplazar 1'aire contingut en el volum de terra afegit i evítant els xaragalls o escórrecs.
MÍnim 50 L /arbre, el qual es obligatori que es fací.
- Reparado de la xarxa de reg en els punts on s'hag¡ produít un trencament arrel de la
nova plantado o be de la necessária addició d'una nova anella de Techline Í/o accessoris
de la xan<a malmesos amb l)esclatit o durant 1'obra objecte de contráete. A 1'Annex 2 es
descriu (es prescripcions técniques de les xarxes de reg emprades al municipi.
- Revistó final deis arbres plantats una vegada regats per adregar tots els que ho
requere íxin.

" Per ais exemplars que no disposin de xarxa de reg, s'afegiran tubs corrugat perforat de 7
cm de diámetre per facilitar aireado de les arrels. No sobresortirá mes de 20 cm.
- Les restes de material producte de plantado s'han de retirar, deixant la superficie neta ¡
assumint la despesa de la gestió deis residu produTts. Tots els residus produTts, serán
assumits per el contractísta ¡ serán transportats tins a un gestor autoritzat. Es Ifiurará a
1'ajuntament la documentació acreditativa de la correcta gestió realitzada.
-En els casos en que falti destoconar algún exemplar arbori abatut per 1'esclatit, es retirará
amb 1'ajut del concessionari actual del sen/ei de jardineria. En el cas que hi hagi arrels,
anirá a carree de 1'adjudicatari.
3.- Reas inclosos a les millores :

Els regs de suport previstos a les miltores. complementaris per a la totalitat deis arbres, es
taran d'acord amb la climatologia i amb una planificado establerta préviament per el
contractista i validat préviament per la direcció facultativa.
Calará presentar préviament e! llistaí deis vehicles ¡ maquinaria previstos per dur a terme
els regs de forma adequada i que causin el menor impacte a la cíuíat especialmení peí que
respecta a ¡a mobilitat.
4.- Altres :
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-Lexecució deis treballs de senyalització deis carrers i de delimitado de 1'ámbít de treballs
aniran a carree del contractísta. Caldrá que s'inform¡ a 1'ajuntament (policia local i
departament de Mobilitat i brigada municipal , amb un termini suticient de 72 h, per al
compliment de les ordenances vigents) i que s'obt¡ngu¡ 1'autorització de 1'ajuntament. El
modet de la senyalització será del model emprat per 1'Ajuntament.
- Es presentará un Pía de Seguretat i Salut per al servei objecte de contráete amb el detall
de ¡es mesures adoptades per ais principáis riscos esdevinguts a la vía pública i
relacionáis ambla jardinería.
- Es presentará abans dlnidar 1'obra un Pía de trebali on es reflectirá les previsions deis
treballs objecte de contráete : subministrament (característiques i procedencia deis
arbres), emmagatzematge, plantació, característiques de ¡aterra vegetal, regs posteriors í
es detallará el sistema de control deis treballs el qua! haurá de ser aprovada per la
direcció facultativa.
"L'adjud¡catária d'aquest servei que es licita haurá de designar un representant que actuT
com a interlocutor amb 1'AJuntament i que coordini i dirigeixi les tasques relacionades amb
Fobjecte del contráete.

Codi de Verificado (CSV)i 7agaa6c9c77t9Baa5f2caS5B3b5ca7ffbl4be233
? referencia; FD-20i90ouoiS37
URL de Verificado: http;//trcmúts,vaSls.catAmpnlsa/c5VVa!idadon.dn

Signat per

Data

Cnnxita Massaguer Melendez CTecnka de Med¡
Amirient)

1B/09/2019 12;37!l6

