ANNEX III

INFORME PREVI JUSTIFICATIU I D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE:
OBRA DE PLANTACIONS AL TRAM URBÀ DEL RIU SEGRE MITJANÇANT
CONTRACTE MENOR PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
En diferents trams del tram urbà canalitzat del riu Segre no hi ha presència de vegetació
natural. Per tal de millorar la biodiversitat i la millora ambiental de determinades àrees de la
canalització es va plantejar la plantació de vegetació arbustiva i arbòria en aquestes zones.
Igualment, en diferents zones de les plantacions arbòries lineals en la canalització, s’han
mort o han estat afectats diferents exemplars. Amb les actuacions incloses es preveu la
reposició d’aquests exemplars.
L’Ajuntament de Lleida va presentar la sol·licitud per una subvenció per actuacions en trams
urbans del rius convocada per l’Agencia Catalana de l’Aigua de la qual va ser beneficiari
segons RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de data 25 de maig de 2021 de les subvencions d’acord
amb la Resolució TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació
de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques
compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451).
Les actuacions descrites en la memòria pretén donar compliment a les actuacions
programades en l’esmentada subvenció concedida.
INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS: En cas de contractes de serveis:
(art.116. f)
Actualment, l’Ajuntament de Lleida no disposa dels mitjans per executar les actuacions
descrites.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE
Les feines descrites requereixen una coordinació total per tal de poder ser executades, i per
tant la divisió en lots provocaria problemes per a l’execució de les feines de una manera
coordinada i eficaç.
JUSTIFICACIÓ QUE NO S’ESTÀ ALTERANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER EVITAR
LES REGLES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Els treballs que es descriuen són els necessaris per la plantació de les tres zones indicades
en el tram urbà del riu Segre a Lleida.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

Executar les obres de plantacions al tram urbà del riu Segre a Lleida (MAH-2022-0056).
SUBVENCIÓ
Contracte subvencionat en el marc de les subvencions per actuacions en trams urbans del rius
convocada per l’Agencia Catalana de l’Aigua de la qual va ser beneficiari segons RESOLUCIÓ
D’ATORGAMENT de data 25 de maig de 2021 de les subvencions d’acord amb la Resolució
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TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als
ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic
hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els
anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451).

3.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:

15 agost de 2022

4.

DURADA DEL CONTRACTE:

2,5 mes

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:
•

DESGLOSSAMENT EN LOTS:

NÚMERO
LOT

RESERVAT
A
CENTRES
ESPECIALS DE
TREBALL
(SI/NO)

DESCRIPCIÓ

1

no

Plantacions
al
tram urbà del riu
Segre

IMPORT
SENSE IVA

IVA

10.669,78 €

2.240,65 €

(Indicar el
% a aplicar)

IMPORT IVA
INCLÒS

12.910,43 €

El desglossament del pressupost de licitació en amidaments i preus unitaris es troba en el
Pressupost de la memòria en l’apartat de pressupost d’execució material
El preu del contracte s’entendrà comprensiu de la totalitat de l’obra. Els preus consignats són
indiscutibles, no admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit:
•
L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
•
Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre Seguretat i Salut en el
treball i els honoraris corresponents del coordinador de seguretat i salut que l’Ajuntament de Lleida
nomeni.
•
Les despeses corresponents al control de qualitat.
•
Les despeses de licitació i formalització del contracte.
•
La imposició fiscal derivada de l’activitat del contractista en la seva execució.
•
L’import de les càrregues laborals de tot ordre.
•
Les despeses i treballs en matèria de senyalització provisional de les obres, cartelleria i
seguretat.
•
Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció
dels permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, llevat dels relatius a expropiacions i
servituds i la llicencia municipal (si escaigués), que aniran a càrrec de la Corporació.
•
Les despeses de la neteja final de l’obra i de retirada d’abassegaments de material per tal
d’entregar l’obra en perfectes condicions d’ús.
•
Qualsevol concepte que resulti implícit per la correcta execució i l’acabament de la memòria
i la seva posta en funcionament, incloent els projectes de legalització, butlletins i les taxes
corresponents.
•
Import corresponent als cartells anunciadors.
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6.

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:
• Import total d’execució ofertat.
• Oferta respecte a criteris ambientals

7.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 08 1700 60900

8.

CRITERIS DE VALORACIÓ
-

Criteris objectius

Oferta econòmica: fins un màxim de 85 punts. D’acord amb la següent fórmula:
VO = (OM x PMO) / OF
On:
VO= Valoració de l'oferta
OM= Menor oferta vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima a obtenir
OF= Oferta presentada per l’empresa

Criteris ambientals:
Fer un total de 4 regs de manteniment durant l’estiu de 2023 – 5 punts
Fer un total de 8 regs de manteniment durant l’estiu de 2023 – 15 punts
Les condicions del reg seran l’aplicació de mínim 5 l per planta amb reg localitzat directe a les
plantacions amb mànega. El període de reg estarà compres entre maig i setembre de 2023, i les
dates exactes estaran indicades per part dels Serveis tècnics de l’Ajuntament. Es podrà proposar una
altra metodologia de reg, però haurà de ser aprovada pels Serveis tècnics de l’Ajuntament.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a
l’execució del contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova
contractació adscrits a l’execució del contracte, a jornada completa, perquè sigui ocupat per
persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i
tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin
incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
b) Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, perquè no compleixen
els requisits establerts per l’article 7.1 de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda
garantida de ciutadania.
c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
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e) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
f) Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, però que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
h) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb trastorn mental.
i) Dones amb especials dificultats d’inserció laboral (víctimes de violència masclista, dones
que encapçalen famílies monoparentals, dones amb discapacitats, aturades de llarga
durada, etc.)”

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el
seu cas, l’adjudicatari comuniqui amb caràcter previ a l’Ajuntament la contractació de nou
personal.
10. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 5 dies hàbils
11. TRAMITACIÓ SOL·LICITADA
- Publicitat en el perfil del contractant
PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació de l’obra de plantacions en el tram urbà del riu Segre
mitjançant contracte menor amb publicitat al perfil del contractant, per un import màxim de
10.669,78 € + 2.240,65 € d’IVA (Total: 12.910,43 €) i amb una durada de 2,5 mesos.
Lleida a la data de la signatura

Jesús Almarza Temprano
Tècnic de Medi Ambient

Esther Fanlo i Grasa
Cap de secció d'Ecologia i Sostenibilitat
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