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Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Exp. 16/19-EP
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
D’ARBRES I ELS CORRESPONENTS TREBALLS DE PLANTACIÓ
Per part de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència es considera necessari l’inici de
l’expedient de contractació amb les següents característiques:
1. Objecte i justificació de la naturalesa del contracte. Definició i objecte del contracte.
L’objecte és el subministrament d’arbres i el corresponents treballs de plantació
d’aquests a la via pública i escoles de la ciutat de Cornellà de Llobregat.
Dintre de les condicions especials d’execució, apartat 14, es preveuen actuacions
ambientals.
Conforme a l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), es justifica la naturalesa del contracte, sent un
contracte mixte d’acord a l’article 18 de la LCSP.

4. Justificació que l’objecte del contracte no es pot o no es convenient realitzar per
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mitjans propis. En tractar-se d’un subministrament de matèries naturals i implicar
un conjunt de treballs que per la seva magnitud no són assumibles amb personal i
recursos propis, es fa necessària la seva contractació externa.
5. Durada del contracte i justificació de la mateixa. La durada del contracte és de dos
anys des de la seva adjudicació.
6. Possible existència de pròrrogues i justificació en el contracte i règim de les
mateixes. No es preveuen.
7. Possible existència de modificacions contractuals. Es preveu un límit d’ampliació
de fins a un 20% del preu de licitació per possibles modificacions del contracte per
tal de poder replantar noves baixes d’arbres que es produeixin des del moment de
redacció del Plec de condicions tècniques fins a l’inici de la prestació. Els preus
unitaris seran els expressats al pressupost i afectats per la baixa única. En cas
d’espècies d’arbre no llistades al pressupost, el preu unitari corresponent serà del
següent llistat, que inclou també les espècies del pressupost tot conservant el preu
del pressupost, i s’afectarà igualment pel % de baixa única ofertat:
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3. Justificació de la idoneïtat dels seu objecte. La plantació proposada és idònia per la
reposició o nova plantació d’arbrat a la via pública i escoles.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

2. Necessitats, d’acord amb el fins i competències de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat. L’arbrat a
adquirir en el procediment de referència i la seva plantació a la via pública i escoles
permetrà reposar o substituir part d’aquells que per la seva mort o estat han deixat
de cobrir la funció com a verd urbà i/o presenten riscos de seguretat.

APROBADO

Presentació

Acacia dealbata
Acacia resinosa
Acacia retinoides
Acer monspessulanum
Acer negundo
Aesculus hippocastanum
Albizia julibrissin
Bauinia purpurea
Brachychiton populneum
Caesculus hippocastanum
Casuarina equisetifolia
Catalpa bignonioides
Cedrus deodara
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Chamaerops humilis
Citrus aurantium
Crataegus laevigata "Pauls scarlet"
Ealeagnus angustifolia
Ficus nitida
Grevillea robusta
Hibiscus syriacus
Jacaranda mimosifolia
Koelreuteria paniculata
Magnolia grandiflora
Melia azederach
Morus alba fruitless
Parkinsonia aculeata
Photinia fraseri
Pinus halepensis
Pinus pinea
Platanus x acerifolia
Populus alba Boleana
Prunus c. Pisardii
Prunus c. Pisardii (arbustiu)
Prunus dulcis
Prunus serrulata
Pyrus calleriana Chanticleer
Robinia pseudoacacia
Salix babylonica
Schinus molle
Sophora japonica
Sophora japonica Pyramidalis
Tamarix gallica
Tilea tomentosa
Tipuana tipo
Ulmus resista "Sapporo Gold"

Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Cepellón
Cepellón
Contenidor
Contenidor
Cepellón
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Cepellón
Contenidor
Cepellón
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Arrel nua
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua

Perímetre
Preu unitari
tronc o
(eur/un)
alçada (cm)
16/18
221,00
16/18
112,50
16/18
112,50
16/18
150,00
16/18
65,93
16/18
171,56
16/18
83,14
16/18
156,25
18/20
87,59
16/18
107,50
16/18
112,50
16/18
59,18
250/300
97,96
16/18
117,50
16/18
175,00
100/125
87,50
16/18
218,75
16/18
166,09
16/18
120,94
16/18
125,00
16/18
118,75
16/18
187,50
16/18
118,87
16/18
115,00
18/20
300,00
16/18
60,00
16/18
75,00
16/18
95,46
16/18
200,00
350/400
131,25
200/250
93,75
16/18
37,94
16/18
43,51
16/18
143,75
300/350
125,00
16/18
93,75
16/18
118,75
16/18
136,86
16/18
39,50
16/18
81,25
16/18
93,21
16/18
106,25
16/18
87,11
150/200
43,75
16/18
137,70
16/18
118,67
16/18
36,25

8. Procediment de selecció i justificació. Es tracta d’un procediment obert.
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9. Preu. L’import total del projecte d’obres és de 59.278,09eur IVA exclòs,
71.726,49eur IVA inclòs, import que constitueix el preu de licitació. El present
contracte no preveu revisió de preus.

Acacia dealbata
Acacia resinosa
Acacia retinoides
Acer negundo
Bauinia purpurea
Caesculus hippocastanum
Casuarina equisetifolia
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Ficus nitida
Grevillea robusta
Hibiscus syriacus
Koelreuteria paniculata
Magnolia grandiflora
Morus alba Fruitless
Prunus c. Pisardii
Prunus c. Pisardii (Arbustiu)
Prunus dulcis
Prunus serrulata
Robinia pseudoacacia
Salix babylonica
Schinus molle
Tilea tomentosa
Tipuana tipo
Ulmus resista "Sapporo Gold"

Presentació

Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Contenidor
Cepellón
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Arrel nua

Perímetre tronc Quantitat
o alçada (cm)
(un)

16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
18/20
16/18
16/18
300/350
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
16/18
Total:

3
2
2
12
1
1
1
26
6
5
4
20
2
2
42
26
1
1
1
3
2
1
16
15
1
196

Preu unitari
(eur/un)

Preu unitari
(eur/un)

Preu total
(eur)

221,00
112,50
112,50
65,93
156,25
107,50
112,50
117,50
175,00
125,00
118,75
187,50
115,00
300,00
75,00
143,75
125,00
93,75
118,75
39,50
81,25
93,21
137,70
118,67
36,25

221,00
112,50
112,50
65,93
156,25
107,50
112,50
117,50
175,00
125,00
118,75
187,50
115,00
300,00
75,00
143,75
125,00
93,75
118,75
39,50
81,25
93,21
137,70
118,67
36,25

663,00
225,00
225,00
791,16
156,25
107,50
112,50
3.055,00
1.050,00
625,00
475,00
3.750,00
230,00
600,00
3.150,00
3.737,50
125,00
93,75
118,75
118,50
162,50
93,21
2.203,20
1.780,05
36,25
23.684,12
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Concepte

Quantitat
Preu unitari
Preu unitari
Preu total
c/dec (eur/un)
(un)
(eur/un)
(eur)
Total arbrat .......................................................................................................................
196
23.684,12
Plantació d'arbres i instal·lació d'aspres segons les especificacions
generals i particulars del Plec de Condicions Tècniques...........................
196
43,06
43,06
8.439,76
Reg durant 2 anys ........................................................................................................................................
196
64,26
64,26
12.594,96
Retirada de soques de grans dimensions i reparació de danys causats a
vorera en retirar-les, amb paviment similar a l'existent ……………………
18
225,00
225,00
4.050,00
Transports ...........................................................................................................................................
196
5,33
5,33
1.044,68
Subtotal ....................................................................................................................................................................................
49.813,52
6% Benefici Industrial ............................................................................................................................................................
2988,81
2.988,81
13% Despesses Generals ...........................................................................................................................................................
6475,76
6.475,76
Subtotal ....................................................................................................................................................................................
59.278,09
21% IVA ................................................................................................................................................................................
12448,40
12.448,40
Total .....................................................................................................................................................................................
71.726,49

10. Paràmetres d’ofertes anormalment baixes. Es considerarà que la proposició
econòmica està incursa en valor anormal o desproporcionat, les ofertes que es
trobin en els següents supòsits:
a) Quan, concurrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
c) Quan concurreixen tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de la
quantia més elevada quan sigui superior en més de deu unitats
3
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PRESSUPOST
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percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concurreixin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superior a la esmentada mitjana en més de deu unitats percentuals es
procedirà al càlcul d’una nova mitja solament amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
Pel que fa a la possible justificació de les ofertes en baixa temerària, el licitador
justificarà tots els preus del pressupost de l’obra, aportant, si s’escau, els
compromisos de preus de compra de materials de proveïdors aportant el
corresponents pressupostos.
11. Lots: el subministrament d’arbres, la seva plantació i el servei de reg es fan
conjuntament en contracte únic per tenir cobertura de garantia en l’èxit de la
plantació de cada un dels arbres i evitar possibles descoordinacions. La
determinació de la causa de mort d’un arbre plantat recentment és impossible o
molt difícil imputar-la a una causa única d’entre subministrament, plantació o
defecte de rec. Per tot això no s’admet divisió per lots.
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Codi CPV:
03120000-8
03452000-3

Productos de horticultura y viveros
Árboles

13. Criteris d’adjudicació, selecció, definició, justificació i forma de valoració. A l’objecte
d’establir una qualificació de les ofertes presentades, l’Ajuntament valorarà
especialment els següents conceptes, en l’ordre i amb la ponderació que
s’esmenten a continuació:
Criteris sotmesos a una fórmula automàtica (fins a 75 punts)
13.1. Criteris econòmics. Millor oferta econòmica ............................... fins a 55 punts
13.2. Criteri qualitatiu. Increment del termini de garantia del material
subministrat ................................................................................ fins a 20 punts
Criteris sotmesos a un judici de valor (fins a 25 punts)
13.3. Criteri qualitatiu. Millores en la plantació sense cost addicional . fins a 25 punts
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L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil
mínima de 100.000,00eur.
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12. Capacitat i solvència econòmica i tècnica. L’empresari l’acreditarà amb la
presentació de 3 certificats de bona execució de contractes similars per un import
mínim del 70% de l’import valor estimat del present contracte i mínim per 115
arbres, portats a terme en els darrers 3 anys.

APROBADO
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Criteri 13.1. Millor oferta econòmica (fins a 55 punts):
És d’interès municipal obtenir un estalvi en el cost de l’execució del
subministrament objecte d’aquest contracte, pel que es proposa aquest concepte
en la valoració. Els criteris de puntuació i el criteri en que es considerarà baixa
temerària són els següents. Es considerarà que la proposició econòmica incorre en
temeritat en les ofertes que es trobin en els següents supòsits:
a) Quan concurrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferir en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de la quantia més
elevada quan sigui superior en més de deu unitats percentuals a dita
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superior a la esmentada
mitjana en més de 10 unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova
mitja solament amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas si el número de les ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà
sobre les tres ofertes de menor quantia.

Ofertes que igualin o superin la baixa temerària: màxima puntuació
Ofertes sobre el tipus de licitació: zero punts
Ofertes incloses a l'interval entre la millor oferta econòmica i el tipus de
licitació: s'aplicarà la següent fórmula:
PUNTUACIÓ MÀXIMA
---------------------------------- * BAIXA "X" = PUNTUACIÓ OBTINGUDA
BAIXA TEMERÀRIA

Criteri 13.2. Increment del termini de garantia del material subministrat (fins a 20
punts):
Donat que per la reposició sense cost de l’arbre afectat durant el termini de
garantia es cobreixen els problemes que el poden portar a la mort, aconseguint-se
per tant un més alt grau d’eficàcia en l’objecte de la present contractació, es
considera oportú contemplar aquest apartat en l’avaluació d’ofertes.
La plantació tindrà una garantia mínima per plec de dos anys, ampliable mitjançant
aquesta millora per un màxim d’un any més. Tots els arbres morts durant el
període de garantia seran substituïts amb càrrec a l’empresa adjudicatària, tal com
s’estableix en les condicions particulars del present plec.
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Els criteris de puntuació són els següents:
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El repartiment de punts es farà proporcionalment segons els mesos d’extensió del
període de garantia per sobre del mínim exigit, fixant-se zero punts a la no
ampliació de garantia i la màxima puntuació pel període d’un any d’ampliació.
Criteri 13.3. Millores en la plantació sense cost addicional (fins a 25 punts):
Donat que el plec fixa uns requeriments tècnics bàsics o de partida per portar a
terme les tasques de plantació, avalats pel coneixement i experiència d’aquest
Departament, tenint present que aquests poden ser millorables quant a qualitats,
abast, tècniques de jardineria a emprar o altres i que tots ells reverteixen en una
millor qualitat per aconseguir l’objecte de la present contractació, es considera
necessari contemplar aquest apartat en l’avaluació d’ofertes.

A continuació es relacionen, no exhaustivament, millores típiques amb la seva
corresponent valoració econòmica, incloent despeses generals i benefici industrial i
sense incloure IVA:
o
o
o
o
o

Augment d’un 25% de terra abonada a la plantació:
Poda de formació a l’any de la plantació:
Hormones d’arrelament:
Tractament fitosanitari (2 per arbre):
Increment 2n tutor:

7,19eur/unitat
5,00eur/unitat
5,00eur/unitat
5,00eur/unitat
15,66eur/unitat
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Si es proposés pels licitadors una millora de l’increment del perímetre o alçada de
l’arbre, aquesta haurà de ser només pel rang normalitzat immediatament superior
al prescrit al pressupost. La seva valoració econòmica serà considerant un
increment de cost d’un 25% respecte al preu unitari de la mida especificada
originalment al pressupost de la licitació, al que caldrà afegir despeses generals i
benefici industrial. El licitador concretarà les espècies i quantitats d’arbres
corresponents que es proposen per millorar; en cas de no especificar-ho, es
desestimarà la millora.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

Les millores hauran de ser referides exclusivament a l’objecte del contracte i
pròpies de la plantació. A títol indicatiu es relacionen millores típiques que es
consideren d’interès: increment del perímetre o alçada de l’arbre, número de tutors
(s’admetrà màxim 1 addicional al mínim marcat), percentatge de terra vegetal,
adobs, tractament fitosanitari, poda de formació a l’any de la plantació... No
s’acceptarà com a millora la prolongació del període de reg. En cap cas es
consideraran com a millores les obligacions que se’n deriven del compliment
d’aquest plec ni el subministrament d’altres espècies o en major quantitat de les
llistades en el pressupost.
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El concursant en la seva oferta farà un quadre resum en el que indicarà de forma
explícita i inequívoca les millores que ofereix, amb la valoració econòmica
justificada de forma fefaent, incloent despeses generals i benefici industrial i sense
incloure IVA. No es puntuaran les millores sense la corresponent valoració
econòmica. El número màxim de millores a considerar per oferta es limita a 5.
Per a la valoració de les millores que a criteri del tècnic compleixin aquests
requisits, es procedirà de la forma següent:
a) Es calcularà el percentatge que representa la valoració econòmica de la
millora respecte del pressupost de licitació.
b) Es calcularà la mitjana aritmètica dels percentatges obtinguts i a aquesta se
li sumaran 10 punts percentuals. Al percentatge incrementat amb aquests
punts se li atorgarà la puntuació màxima.
La puntuació de cada oferta s’obtindrà dividint el percentatge corresponent a la
seva proposició de millores pel percentatge màxim obtingut a l’apartat anterior b) i
multiplicant el resultat per la puntuació màxima corresponent a aquest criteri de
valoració. Si desprès d’aquests càlculs alguna oferta superés la puntuació màxima,
se li atorgarà aquesta.
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16. Vocals de la mesa de contractació. A la mesa de contractació assistirà el Cap de
Serveis i Via Pública, Daniel Ortí Ortega, i en la seva absència el Cap d’Obres i
Serveis de Manteniment, Sol Vives i Espinal, ambdós interins per manca de
funcionaris de carrera en el cos d’enginyers superiors a la plantilla d’aquest
Ajuntament.
17. Responsable del contracte. Serà el Cap de Serveis i Via Pública, Daniel Ortí.
18. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte. La unitat
encarregada del seguiment és el Departament d’Espai Públic i Convivència de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
19. Forma d’acreditació de la recepció del contracte i possibilitat de recepcions
parcials. La recepció del contracte s’acreditarà mitjançant acta subscrita pels
tècnics municipals responsables i el representant de l’empresa adjudicatària,
segons preveu l’art. 210 de la LSCP. No es preveuen recepcions parcials. El
contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord
amb els terminis, imports i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat del seu objecte.
L’acte formal i positiu de recepció es realitzarà en el termini màxim d’un mes
desprès d’haver finalitzat el contracte.
20. Règim de garanties. Una vegada realitzat l’acte de recepció, s’inicia el còmput del
termini de garantia de dos anys establerts mínims pel plec de condicions
7
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15. Personal a subrogar. No es preveu.
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14. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter socials, ètic, ambiental o
d’altres ordre. Les terres vegetals emprades per a la plantació hauran de venir
d’una planta de compostatge, fet que s’haurà de certificar amb document específic
emès per la planta que acrediti origen i destí de les terres.
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tècniques. La garantia definitiva per la formalització del contracte es fixa en un 5%
de l’import del contracte, exclòs l’IVA.

Incompliments greus. Tindran aquesta consideració els següents:
 No mantenir els estàndards de qualitat de l’obra, que van servir de base a
l’adjudicació del contracte.
 Tractament incorrecte envers els ciutadans.
 El retard injustificat o la manca de presentació de la documentació exigida
al Plec de prescripcions Tècniques.
 Facturació incorrecta.
 Manca d’elements de seguretat necessaris per a l’execució de l’obra.
 Discussions i baralles entre treballadors durant l’execució de l’obra.
 Ús de vehicles en mal estat de conservació i/o neteja (vehicle amb pintura
que no s’ajusti al que s’exigeix a les normes o a la seva fitxa tècnica
d’homologació, mal estat de pintura o carrosseria ja notificat a l’empresa i
no solucionat, vehicle treballant sense llums o altres dispositius de
seguretat previstos a la seva homologació).
 Deficiència d’uniformitat del personal de la prestació del servei, sempre
que les deficiències no sigui corregides en un termini màxim de 48h.
 Negligència en la resolució de mancances i/o anomalies detectades a les
inspeccions de l’obra.
 La reiteració en la comissió de dos faltes lleus.
 La comissió de 3 faltes lleus en el període d’un any.
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Incompliments molt greus. Tindran aquesta consideració els següents:
 Retard en el començament de la prestació del servei superior a un dia,
sempre que no existeixi causa de força major.
 Paralització o interrupció no justificada de la prestació u obra.
 Abandonament de la prestació del servei u obra.
 Reducció sistemàtica en la prestació del servei respecte l’horari establert
(inici amb retard o finalització avançada).
 No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.
 Utilització de mitjans en mal estat de conservació.
 Desobediència reiterada, per més de dues vegades, a les ordres escrites
de l’Ajuntament relatives a la prestació del contracte.
 Rebre, tant l’empresa contractada com qualsevol treballador de la mateixa,
alguna remuneració per part de tercers com a compensació de serveis
prestats.
 Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social (pagament de
salaris i cotitzacions a la seguretat social) i de seguretat i prevenció de
riscos laborals.
 Incompliment de la normativa de tractaments fitosanitaris.
 L’omissió del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
 La reiteració en la comissió de dos faltes greus
 La comissió de 3 faltes greus en el període d’un any.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

21. Règim de penalitats. En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitzacions següents segons tipologia de faltes o
incompliments:
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Incompliments lleus. Tindran aquesta consideració els següents: Tots aquells no
previstos anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes al Plec de Prescripcions Tècniques o suposin un detriment de
l’execució del contracte, sempre que siguin en perjudici lleu del servei o de l’obra.
Les sancions o penalitats contractuals que es podran imposar al contractista seran
les següents:

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a que
pugui tenir dret l’administració.
22. Altres obligacions. L’adjudicatari tindrà tots aquells drets i obligacions relacionats
als punts següents i aquells apartats de la LCSP 09/2017 de 8 de novembre que
no estiguin modificats pel present Plec.


L’adjudicatari té l’obligació d’entregar el Pla de Seguretat en un màxim de 10
dies després de la signatura de contracte.



Assaig i anàlisis de materials i d’unitats d’obra.
a. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la
Direcció de l’obra, raó per la qual els que es proposin per part del
contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats, i, si la
Direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva
acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la
Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer
9
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Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant deducció a la base
d’import facturable a abonar a l’empesa contractista, prèvia aplicació de despeses
generals, benefici industrial i IVA. En cas que no es puguin deduir de les
facturacions esmentades, es descomptarà sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Memòria justificativa

 Per incompliment defectuós de la prestació o execució: com a regla general,
la quantitat serà l’1% del pressupost del contracte a no ser que l’òrgan de
contractació de forma motivada estimi que l’incompliment és greu o molt greu,
cas en que la quantia podria ascendir fins el 5% o fins el màxim legal del 10%
respectivament. L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució del
contracte en funció del perjudici a l’interés públic que raonablement ocasioni
la falta. Igualment serà motiu de resolució del contracte l’incompliment de les
condicions especials d’execució a les quals s’atribueix caràcter d’obligació
contractual essencial, així com els incompliments de paràmetres que s’hagin
valorat dintre dels criteris d’adjudicació i que igualment adquireixen caràcter
d’obligació essencial.
 Per infraccions molt greus: multes de 3.001 a 6.000eur, podent donar lloc a la
resolució del contracte en els casos previstos per la legislació aplicable. Si
fossin avaluables econòmicament i d’un import superior, seran per aquest.
 Per infraccions greus: multes de 1.001 a 3.000eur. Si fossin avaluables
econòmicament i d’un import superior, seran per aquest.
 Per infraccions lleus: advertència i amonestament quan sigui la primera
vegada i multes de fins a 1.000eur les següents.
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servir amb l’anticipació necessària el dia previst de la seva utilització,
per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.
b. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions
Tècniques, la Direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els
assaigs i els anàlisis de materials i unitats d’obra i que s’emetin els
informes específics que resultin pertinents en cada cas. Les despeses
que s’originin seran a càrrec del contractista, fins el límit de l’u i mig per
cent (1,5%) de l’import del tipus de licitació. Si les despeses per aquest
concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació
els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les
condicions que es fixen en els respectius plecs.


Instal·lacions auxiliars i provisionals.
a. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots
els edificis auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que
siguin necessàries per a la seva execució.
b. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses
corresponents de transport i utilització són per compte i a càrrec del
contractista.

a. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball,
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva
de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria
mediambiental.
b. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per
evitar la contaminació química o física de la natura o els espais urbans i
suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies,
productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte.
c. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol
vinculació laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de
llurs subcontractistes, i la Corporació.


Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.
a. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis
públics o privats danyats com a conseqüència de l’execució de les
obres, i indemnitzarà les entitats. Persones o propietats que resultin
perjudicades per aquesta circumstància.
b. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin
previstes en el pressupost del projecte li seran abonades als preus
unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris de
possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per a les
modificacions del contracte.
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Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.
a. Serà per compte del contractis l’obligació d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers. Com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
llevat que aquells fossin conseqüència immediata i directa d’una ordre
de la Corporació o dels vicis del projecte elaborat per aquesta. En el cas
d’aquestes excepcions s’estarà als termes establerts a la normativa
general bàsica sobre la contractació administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
b. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els
serveis, públics o privats, de tercers com a conseqüència dels actes,
omissions o negligències del personal depenent del contractista, o
d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres,
hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment de les
condicions primitives o compensació adequada dels danys i perjudicis
causats, d’acord amb la legislació aplicable.
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a. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys
i perjudicis directes o indirectes que es causin a la Corporació en els
seus béns i serveis públics o al personal depenent d’ella per iguals
causes i amb idèntiques excepcions que les previstes al primer apartat
de la clàusula anterior.
b. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la
propietat industrial i comercial dels materials, equipaments i
subministraments utilitzats en l’execució de l’obra, i haurà d’indemnitzar
a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin
derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.
23. Forma de pagament. Es facturaran els imports corresponents als conceptes
d’arbrat, retirada de soques, transport i plantació en finalitzar aquesta última. El reg
es facturarà en 3 terminis: 1/3 al juliol del primer any, 1/3 al gener de l’any següent
i 1/3 en finalitzar el segon any de reg. L’adjudicatari haurà d’expedir i trametre
factura electrònica que haurà de presentar a l’Ajuntament a través del Punt
General d’Entrada de Factures Electròniques ubicat a la seu electrònica municipal
https://seu.cornella.cat/. A la factura s’haurà de fer constar el Departament
Administratiu de Polítiques d’Espai Públic com a centre destinatari. Els codis DIR3
són:
a. Codi òrgan gestor:
L01080734
b. Codi oficina comptable: L01080734
c. Codi unitat tramitadora: LA0011900

Cornellà de Llobregat, a 10 de febrer de 2020.
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Indemnització de danys i perjudicis a la Corporació.
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