EXPEDIENT:EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA. 2019/3609

ASSUMPTE:INFORME TÈCNIC D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DELS CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE L’ARRAT EN VIA PÚBLICA
Que s’emet de conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei de contractes del
sector públic 9/2017, de 8 de novembre (d’ara endavant LCSP)

Marta Pascual i Roig, tècnica ST-MEDI AMBIENT- informa,

1.- Necessitat i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de Cardedeu té la necessitat de dur a terme el manteniment
preventiu i correctiu pel què fa a l’arbrat en via pública i no disposa de mitjans
materials, tècnics ni humans per fer-ho. Per tot això, i d’acord amb l’article 28 de
la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant LSCP), per tal de
satisfer les necessitats de manteniment de l’arbrat en relació la protecció del medi
ambient i de seguretat, tenint en compte l’article 26, apartat b) de llei 7/1985,
reguladora de bases de règim local, resulta necessari i idoni contractar aquest
servei. Alhora l’Ajuntament de Cardedeu no disposa ni de personal ni de mitjans
tècnic per a realitzar aquest servei i, per tant, cal contractar-lo de forma externa.
Alhora el servei cal que es presti en unes condicions òptimes de seguretat en el
treball.
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 1 de desembre de 2014, va acordar
adjudicar a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L., el servei de manteniment de
l’arbrat públic de Cardedeu, per un import de 251.393,26.-€ (IVA exclòs) per un
termini de dos anys a partir del 1 de gener de 2015, prorrogable per DOS (2) anys
més.
En data 11 d’octubre de 2016 i amb nº de registre d’entrada 12411, l’empresa
MOIX SERVEIS I OBRES, S.L, va presentar la sol·licitud formal per l’aprovació de
la pròrroga per un any del contracte. Aquest, va ser aprovat per la Junta de Govern
Local de 22 de desembre de 2016.
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En data 23 d’octubre de 2017 i nº de registre d’entrada 11672, l’empresa MOIX
SERVEIS I OBRES, S.L van presentar una sol·licitud per l’aprovació de la pròrroga
per un any més del servei.
Anteriors a aquets contracte, es té coneixement dels expedients 2010 SG-013Servei de Manteniment de l’arbrat públic.
2.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de conservació i manteniment de l’arbrat públic
de Cardedeu. El contracte inclou tots els aspectes que s’hi relacionen, com ara, el
manteniment i desherbat dels escocells, la poda i l’esporga, programa de reposició,
regs i sistemes de regs programats, tales i rebaixos de soca, manteniment de
l’inventari en format Qgis.
L’àmbit territorial de l’objecte el contracte és tot el terme municipal de Cardedeu.
L’arbrat objecte del contracte és el següent:

2.1.1. Arbrat viari: És el conjunt dels arbres de la via pública, principalment en
carrers, avingudes i passeigs que no es troben en jardins, parcs, equipaments,
places i altres espais enjardinats.
Dins de l’arbrat viari, hi ha algunes Alineacions d’arbrat d’interès: Alineacions
d’arbres de la via pública que han estat incloses al Pla Especial i Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC). Les alineacions dins
d’aquesta categoria, tenen unes especificitats amb el seu manteniment.
També s’hauran de tenir en compte Arbres i arbredes d’interès local (AIL):
Arbres o conjunts d’arbres que han estat declarats d’interès per al municipi per
algun motiu: ja sigui lligats a aspectes arquitectònics i urbanístics, a aspectes
culturals o històrics, o bé a causa de la seves característiques físiques i/o
ecològiques. Gaudeixen de la protecció de la legislació catalana al respecte. Les
actuacions de manteniment i gestió han de ser respectuoses amb les seves
singularitats.

2.1.2. Arbres dels equipaments : Arbres que formen part dels equipaments
escolars de titularitat municipal.

2.1.3. Arbrat en espais classificats com semi-forestals, prat, ribera,
mitjana, periurbans i altres: Arbrat inclòs en tots aquells espais que no estarien
classificats com a parcs. Depenent de la zona tenen un límit de freqüentació major
o menor.
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El criteri de manteniment és deixar-lo en port lliure però sempre mirant la qualitat
de l’arbrat i que aquets no pugui presentar algun risc.
Alguns dels arbres que hi ha en aquest espais són de molt gran port i, sovint,
l’única manera de realitzar-los treballs d’esporga és mitjançant la tècnica de poda
en trepa.
Així mateix, en aquests espais més naturalitzats, sempre i quan no suposi un perill
per als ciutadans, es valorarà la possibilitat de deixar restes de tronc per a què
serveixin de reservoris de fauna.

Codi CPV:. 77341000-2 “Poda de árboles”, 77310000-6 “Servicios de plantación y
mantenimiento zonas verdes”, 77211500-7 “Servicio mantenimiento de árboles”.

Aquest contracte tindrà una durada de DOS (2) anys més una possible pròrroga
d’UN (1) any.
3.- Lots
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
Nº CPV
1
77341000-2
Poda de árboles

Descripció
Esporga

2

77310000-6
Servicios de plantación y
mantenimiento zonas verdes

Subministrament, plantació, rebaix de
soques i reg d’arbrat

3

77211500-7
Servicio mantenimiento de
árboles

Manteniment d’escocells, aspratges,
aportació de terra vegetal, tala, i
manteniment de l’inventari d’arbrat viari
i manteniment obra hidràulica

4.- Dades econòmiques
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 230.332,14 € + 44.400,7 €
(IVA al 21.%) +1890,02. € (IVA al 10.%)= 276.622,84 € (IVA inclòs).
Valor estimat del contracte (segons art. 101 LCSP): (IVA exclòs) durada inicial dels
dos primer anys de contracte 230.332,12 € + 115.166,06 € (IVA exclòs)
corresponent a una possible pròrroga d’UN (1) ANY = 345.498,18€ (IVA exclòs).
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Finançament amb càrrec a les aplicacions 15 171002100 i 33 15320 62300, amb
una proporcionalitat per als exercicis pressupostaris del 2021, 2022 i 2023 en cas
d’una possible pròrroga, fraccionada de la següent manera:

Partida pressupostària

LOT 2plantació

LOT 1. Poda i esporga

preventiu
2021

partida 15 17100 2100

correctiu
preventiu

2022

partida 15 17100 2100

correctiu
preventiu

2023

2021

2022

Despesa
anual abans
IVA

8310,34 47883,39

16499,16

3464,82 19963,98

3464,82 19963,98

preventiu

8352,15

1753,95 10106,10

partida 15 17100 2100

correctiu

4705,05

988,06

5693,11

preventiu

5774,89

747,27

6522,16

921,63

8043,98

partida 33 1532062300

correctiu

7122,35

preventiu

8352,15

partida 15 17100 2100

correctiu
partida 33 1532062300

correctiu

988,06

5693,11

5774,89

747,27

6522,16

7122,35

921,63

8043,98

4705,05
5774,89

partida 33 1532062300

7122,35

preventiu

25854,88

partida 15 17100 2100

correctiu

7284,54

preventiu

25854,88

partida 15 17100 2100

correctiu

7284,54

preventiu

25854,88

partida 15 17100 2100

correctiu

7284,54

TOTAL
67847,37
67847,37

67847,37
15799,21
14566,15

1753,95 10106,10

4705,05

8352,15

partida 15 17100 2100

correctiu
LOT 3 mant arbrat
genèric

39573,05

8310,34 47883,39

preventiu

2023

3464,82 19963,98

16499,16

preventiu

2022

8310,34 47883,39

16499,16

39573,05

partida 15 17100 2100

correctiu

2021

39573,05

correctiu

preventiu

2023

IVA

Despesa
anual
IVA
inclòs

15799,21
14566,15

1753,95 10106,10
988,06

747,27
921,63

15799,21

5693,11
6522,16

14566,15

8043,98

5429,52 31284,40
8814,29

40098,70

5429,52 31284,40

40098,70

1529,75

1529,75

8814,29

5429,52 31284,40
1529,75

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

40098,70

8814,29

138311,42

Que, quedarien resumits en:
Lot 1

Lot 2

Lot 3

total lots

Any 2021

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

Any 2022

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

Any 2023

67.847,37 €

30.365,35 €

40.098,70 €

138.311,42 €

276.622,84 €
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Per tant:
LOT 1
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP)=112.144,41 € (exclòs IVA)+
23.550,33 € (IVA al 21%)= 135.694,74 € (IVA inclòs).
LOT 2
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 51873,52 € + 8814,41 €
(7968,13 € IVA al 21%)+ (846,28 € al 10% IVA) = 60.730,70 € (IVA inclòs).
LOT 3
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): (segons art. 100
LCSP):66.278,84 € (exclòs IVA)+ 13.918,56 € (IVA al 21%) = 80.197,40 € (IVA
inclòs).

Els tres imports inclouen els dos primers anys de contracte.
El pressupost de la licitació s’ha elaborat a partir dels preus unitaris que
s’annexen a l’expedient sota el títol de Justificació de preus.

5.- Procediment
El procediment de licitació és l’harmonitzat atès que el V.E.C és superior als
214.000 €, de conformitat amb l’article 20 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic, i l’objecte del contracte no és serveis socials o altres
serveis enumerats a l’annex IV de l’esmentada norma.
6. Justificació de que no existeix fraccionament
Que no s’ha fraccionat irregularment l’objecte del contracte per evitar el
procediment, publicitat i/o concurrència que per quantia correspondria.

7.- Solvència/Classificació
Solvència tècnica
PER TOTS ELS LOTS:
Indicació del personals tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
de que es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del
control de qualitat.
Mínim: tècnic amb la titulació d’Enginyer Agroambiental i del Paisatge o d’Enginyer
tècnic especialitzat en hortofructicultura i jardineria o similar.
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El personal directe mínim previst, sense tenir en compte el necessari per recollida
de restes vegetals, per a cada moment de la contracta és:
LOT 1:



La campanya d’esporga hivernal: 2 equips que estaran formats, cada 1, per
2 podadors especialitzats (arboricultors) i 2 operaris necessaris per la
recollida de les restes vegetals, neteja, control viari,
Poda en verd: 1 equip amb 2 operaris especialitzats (arboricultors) més 2
operaris.

LOT 2:




Extracció de soques: 1 tractorista i 1 operari.
Plantació: 1 encarregat (arboricultor) que coordinarà 2 equips de plantació,
formats per 2 operaris per equip.
Reg i altres. 1 conductor més 1 operari

LOT 3:


Reparacions de reg: oficial amb coneixements en instal·lacions de reg.

Acreditació: En cas de ser adjudicatària, aquesta solvència s’acreditarà amb els
documents de contractació i titulacions d’aquest personal tècnic.
-

Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import,
la data i el destinatari, públic o privat.

Import mínim: 50.000 euros en almenys un dels tres darrers anys per a cadascun
dels lots. En cas de que l’empresa vulgui fer oferta per a més d’un lot, caldrà que
acrediti aquest l’import esmentat per a cadascun d’ells.
Acreditació: Relació de treballs feta per la mateixa empresa. L’Ajuntament es
reserva la possibilitat de demanar certificats de les empreses públiques o privades
receptores de l’execució dels treballs si ho creu oportú.
Solvència econòmica i financera
L’empresa haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per un import mínim de 300.000 euros, independentment dels lots
als que participi i n’haurà d’acreditar la contractació abans de l’inici de l’execució
del servei.
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Classificació
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 3 o superior (per al lot 1)
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 1 o superior (per al lot 2)
Grup O Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 1 o superior (per al lot 3)
Grup 0 Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria 2 o superior. Les licitadores que
vulguin concórrer a la vegada als lots 2 i 3 hauran de tenir la classificació
Grup 0 Subgrup 6 Servicios de jardineria Categoria3 o superior Les licitadores que
vulguin concórrer a la vegada als lots:

o 1i2
o 1i3
o tots tres a la vegada
exigible

no exigible

8.- Criteris de valoració de les ofertes i documentació a presentar
Les ofertes es valoraran d’acord amb els següents criteris, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts).

Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 70 punts)

CRITERI ECONÒMIC, COMÚ PER TOTS ELS LOTS:
Criteri 1. Millora econòmica establerta en un percentatge de baixa global que
s’aplicarà al quadre de preus unitaris del Plec de Condicions Tècniques per
a la contractació del servei de manteniment de l’arbrat públic, (Puntuació
màxima 58 punts)
Els licitadors proposaran una millora econòmica establerta en un percentatge
de baixa global que s’aplicarà al quadre de preus unitaris del plec (les
certificacions es faran amb els preus de les partides d’aquest document, als
quals s’aplicarà la baixa oferta pel licitador), sense que això suposi cap
variació en la provisió màxima esmentada del contracte, per la qual cosa la
millora econòmica repercutirà en la possibilitat de realitzar un major nombre
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d’actuacions i en cap cas en l’import d’adjudicació del contracte, que serà el
mateix que l’import de licitació.
Justificació: El preu és el concepte que defineix l’element de l’actuació i
per tant un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat
i preu previst com a requisits d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Forma d’avaluació: Fórmula. La puntuació que es dona a la millora
establerta, en un percentatge de baixa global que s’aplicarà al quadre de
preus unitaris del Plec de Condicions Tècniques per a la contractació del
servei de manteniment, conservació i millora del paviment de les calçades,
es fa d’acord a una fórmula lineal (proporcional inversa ponderada), que
garanteix el principi de proporcionalitat i no estableix llindars de sacietat

Puntuació màxima: 58 punts
Fórmula per calcular l’oferta que es puntua: Puntuació (amb dos
decimals)=58x(baixa ofertada)/(baixa més elevada)

CRITERIS QUALITATIUS DIFERENT DEL PREU (fins a 12 punts)
LOT 1
Criteri 3- Disposar i posar a disposició el servei, maquinària més sostenible (fins
a 12 punts). Amb l’objectiu de reduir els emissions de CO2 i també de reduir
emissions acústiques fruit dels treballs relacionat amb la poda, se sol·licita posa a
disposició del servei maquinària elèctrica per a la realització del mateix.
El material sol·licitat és el que es considera òptim per a la realització del servei.
Les motosserres per a la realització de l’esporga i retall de branques gruixudes, les
tisores, xerracs i podadores de perxa, per a retalls puntuals, esporgues de refaldat
i es porgues en verd, els bufadors elèctrics per netejar la via pública de les restes
de poda un cop finalitzades les tasques i, finalment, el vehicle de transport e
maquinària quan s’hagi de menester un vehicle gran.
L’empresa haurà de lliurar una declaració responsable indicant que posarà a
disposició del servei a Cardedeu de la maquinària elèctrica que justifiqui quan hagi
de venir a prestar el servei. Aquest fet es podrà comprovar durant l’execució de
les tasques.
El material i com queda puntuat es descriu a continuació.
Motoserres elèctriques adscrites al contracte.
o
o

No se’n disposa= 0 punts
Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.
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o

Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Tisores, xerracs i podadores de perxa elèctriques adscrites al contracte
o
o
o

No se’n disposa= 0 punts
Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.
Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Bufadors elèctrics adscrits al contracte
o
o
o

No se’n disposa= 0 punts
Se’n disposa i proporciona 1= 1,5 punts.
Se’n proporcionen 2= 3 punts.

Vehicles de transport de maquinària híbrids adscrites al contracte.
o No se’n disposa= 0 punts
Se’n disposa i el proporciona= 3 punts.

LOT 2.
Criteri 4- Millorar i ampliar l’oferta de rebaix de soques al municipi i els seus
acabats.(fins a 12 punts).
Quan es talen arbres, queda la soca a l’escocell. Tant si l’escocell s’ha d’eliminar
com si s’ha de plantar de nou en aquell mateix indret, és important rebaixar la
soca amb mitjans mecànics per tal de finalitzar la tasca. En funció de l’anualitat,
de les tales, dels imprevistos o de les necessitats sorgides, fan difícil preveure
preveure un nombre exacte de treballs a realitzar. Per aquest motiu, es valorarà
mitjançant puntuació, l’oferta de les empreses en poder ampliar aquests serveis
més enllà dels descrits als plecs.
L’empresa ha de presentar la voluntat de l’oferta i una plantilla de com s’aniran
comptabilitzant l’execució de la millora.






10
15
22
37
50

unitats
unitats
unitats
unitats
unitats

al
al
al
al
al

llarg
llarg
llarg
llarg
llarg

del
del
del
del
del

contracte=
contracte=
contracte=
contracte=
contracte=

0,5 punts
1 punt
4,5 punts
8 punts
12 punts

9

Signatura 1 de 2
Marta Pascual Roig

Signatura 2 de 2
03/02/2021

Manel Torres Sànchez

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a9612bc66df8493ebfd5127580942214001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

LOT 3
Criteri 5- Mesures per optimitzar/millorar el servei de desherbatge (12 punts). Al
municipi de Cardedeu està prohibit fer ús de productes químics per eliminar i/o
erradicar algunes males herbes que apareixen als escocells. Aquest fet implica la
necessitat d’una major dedicació en aquestes tasques, contemplades de forma
manual en el plec. Es considera una millora en temps i qualitat el fet que es puguin
oferir fer-les amb mitjans mecànics de la següent manera:
Incorporar mitjans mecànics en el desherbatge d’escocells la superfície dels quals
ho permeti, de mínim 1m2. Al afegir mitjans mecànics es redueix el temps de
treball en escocells, considerant-se de 7.5 min per escocell (que, per plec està al
voltant dels 15 min). Amb la qual cosa, sota un rendiment de 8 esc/h es puntuarà
la utilització d’aquests mitjans mecànics de la següent manera. Aquesta millora es
comptabilitzarà anualment:






7h/anuals= 0,5 punts
18h/anuals= 1 punt
27h/anuals= 4,5 punts
35h/anuals= 8 punts
41 h/anuals= 12 punts
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Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 30 punts)
LOT 1
Criteri 6- Proposta i redacció del Pla de poda per al municipi de Cardedeu.
En el plec està descrita la tasca que anualment s’anirà definint la campanya
d’esporga, en funció de les necessitats del municipi. No obstant, l’objectiu
d’aquesta millora és la presentació, elaboració i redacció del pla de poda per al
municipi. Disposar d’un pla de poda millora el servei en quan a planificació i.
execució de les tasques (fins a 23 punts).

L’objectiu i concepte de pla de poda és per una diagnosi de l’estat actual i donar
recomanacions i directrius per a l’esporga en un període llarg de temps, per un
torn de 4 anys.
Es valoraran les ofertes a la redacció del pla en funció dels ítems a valorar i tenir
en compte en la diagnosi com en la proposta d’execució.
La redacció i elaboració d’aquest pla, s’haurà de realitzar durant el primer any de
contracte.
Els conceptes de valoració que aquesta millora recull, son una diagnosi general de
l’estat actual del municipi i la proposta de continguts i ítems a tenir en compte a
l’hora de redactar el pla sol·licitat en la pròpia millora i que el licitador es
compromet a redactar durant el primer any de contracte. També serà objecte de
valoració la dotació tècnica i personal que el licitador comprometi a executar
aqueta tasca si esdevé adjudicatari del servei.

Criteri 7- Proposta i descripció de com actuar/esporgar en arbres de gran port i
difícil accés així com en arbrat catalogat (fins a 7 punts)
Al municipi de Cardedeu hi ha arbrat de gran port, algun exemplar del qual està
envellit i en indrets on no és fàcil treballar-hi, ja sigui per la ubicació de l’exemplar
o per els característiques del mateix. Les actuacions doncs en alguns exemplars
s’han de realitzar amb altes mètodes més enllà dels tradicionals.
Es valora en aquesta proposta la detecció de l’arbrat a tractar, la proposta de com
fer-hi treballs i descripció acurada de la metodologia. Quins són els mitjans i eines
per a realitzar tasques en arbrat de difícil accés, gran format i o catalogat.
Metodologia per a la detecció i seguiment de les tasques.

LOT 2
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Criteri 8- Presentació del pla de reposició i/o substitució de l’arbrat viari. (fins a
23 punts).

Cardedeu disposa d’un arbrat viari molt envellit. En alguns trams de carrers l’arbrat
està en mal estat i convindria renovar-lo. Convindria tenir un pla que definís i
proposés alguns d’aquests canvis en arbrat viari.
Es valorarà com està prevista la reposició de l’arbrat amb la corresponent
justificació tècnica del motiu de la mateixa, amb la seva ubicació i detall per
l’espècie per la qual se substituiria, desglossada per la totalitat del contracte. I la
proposta de reposició d’escocells buits actuals en funció de la densitat, amb els
motius que determinin la necessitat i idoneïtat de l’actuació en funció de cada
ubicació

El pla de reposició d’arbrat consta de dos conceptes a diferenciar i que seran
valorats per separat. El primer, una proposta de substitució d’arbrat existent però
que degut al seu estat caldria substituir. Es valorarà la concreció de propostes
tècniques més adequades a la realitat del municipi i segons els criteris descrits en
el paràgraf anterior.
El segon, una proposta de reposició de quina metodologia i criteris es duran a
terme per a la reposició d‘escocells que ja estiguin buits, com serien la detecció,
decisió de quins son susceptibles a reposar i de quins no en funció de la ubicació,
característiques vial o d’altres. Aquesta proposta ha de ser un model de treball que
el licitador proposi i que en cas de ser adjudicatari del servei pugui emprar per a
la determinació de les actuacions a executar en funció dels criteris proposats epr
ell mateix.

Criteri 9- Presentació explicativa de la metodologia i maquinària i procediments
per al rebaix de soques. (fins a 3,5 punts).
El rebaix de soques és una tasca de finalització de l’erradicació d’un exemplar
arbori. El rebaix s’executa fa amb mitjans mecànics. No obstant, la tipologia de
maquinària a emprar en aquests casos pot ser diversa que la forma de la barrina,
la fondària màxima a assolir etc. Es considera important i com a millora la
descripció exacta dels mitjans per a la correcta realització de les tasques,
necessitats per a dur-la a terme en bones condicions i procediments, així com de
la detecció precoç dels serveis que passin soterrats.

Criteri 10- Presentació d’informe
subministrament (fins a 3,5 punts).

de

la

bona

qualitat

de

l’arbrat

de
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És important saber el bon estat de l’arbre quan se subministra des del viver ja
que ens permetrà garantir en millor mesura l’èxit de al seva supervivència i bon
desenvolupament. I, així mateix, ens garanteix una bona qualitat de l’exemplar
adquirit.
Es sol·licita un informe per part del viverista i de l’empresa subministradora de
l’estat de l’arbre general de l’arbre.
Es valorarà en funció de la informació que s’hi aporti com ara l’estat fitosanitari
de l’exemplar, el nombre de transplantaments en viver, l’estat visual del tronc,
arrels i formació de la capçada.

En aquest criteri es valorarà la proposta per part del licitador d’un model d’informe
que, un cop sigui adjudicatari, sol·licitarà que el viverista completi per tal de
certificar el bon estat de l’arbrat que està subministrant.
Es valorarà els ítems que el licitador proposi que han d’aparèixer a l’informe i que
es pugui aplicar per a cadascun dels exemplars que se subministrin per al municipi
de Cardedeu.

LOT 3
Criteri 11- Memòria tècnica que ha de descriure i explicar detalladament per a
cadascun dels apartats que conformen el lot (fins a 23 punts) .
Es valorarà la qualitat i precisió de les explicacions de la planificació dels diferents
treballs a realitzar, la descripció dels mitjans per a realitzar-les, els mecanismes
de supervisió i control, els mitjans per a la realització de les tasques així com el
temps de reacció davant d’una urgència i/o incidència per la gran varietat de
tasques incloses dins aquets bloc:






Manteniment d’escocells i aspratges (inclosos aquells realitzats en
arbrat de gran port). (Fins a 9 punts)
Manteniment de l’inventari. (Fins a 4 punts)
Manteniment obra hidràulica. (Fins a 3,5 punts).
Aportació de terra vegetal. (Fins a 3,5 punts).
Tales. (Fins a 3 punts).

Criteri 12- Proposta i execució de les actuacions relacionades amb la plantació i
manteniment de planta herbàcia i/o arbustiva als escocells que sigui sostenible en
el temps. L’absència de no tractar amb productes químics els escocells i l’aparició,
normalment espontània d’herbes, genera altres necessitats de treballar aquests
espais, més enllà de l’extracció manual i/o mecànica de els herbes. Una d’elles,
seria la de plantació de planta herbàcia i/o arbustiva per al control de les males
herbes, millora paisatgística i, a poder ser, ser refugi de fauna per combatre
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possibles plagues de l’arbrat existent. Aquestes actuacions, a més, han d’anar
acompanyades d’informació i accions de sensibilització per a la població .
El document haurà d’anar acompanyat d’una proposta, de la ubicació i espècies
afectades i del pla de manteniment dels escocells així com del plafó explicatiu per
fer-ne difusió a la població i l’execució de els tasques descrites.. (Fins a 7 punts)

Es valorarà la identificació de les espècies presents al municipi on hi pot anar
associada la problemàtica d’aparició i descontrol de les herbes i quina proporció
/quantia suposa amb la resta d’arbrat. Es valorarà en funció de la concreció i ajust
a la realitat del municipi.
En referència a la placa de plafó explicatiu per a la població, els licitadors han de
presentar un model de plafó explicatiu que es posaria en els escocells on es decidís
plantar que seria vàlid per a qualsevol ubicació..
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

LOT 1. Esporga
a)Proposició relativa als criteris sotmesos a un judici de valor
Es presentarà conforme al següent model:

LOT 1
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________ assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT
DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU ,
anunciat al Perfil del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
annexo per a la seva valoració tècnica de conformitat amb els criteris
establerts en el plec de clàusules administratives particulars:

Proposta i redacció del Pla de poda per al municipi de Cardedeu.
Proposta i descripció de com actuar/esporgar en arbres de gran port i difícil accés
així com en arbrat catalogat

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:

b) Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica.

Es presentarà conforme al següent model:
LOT .........

« , amb domicili a l'efecte de notificacions a , , núm. , amb NIF núm. , en
representació de l'Entitat , amb NIF núm. , assabentat de l'expedient per a
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la contractació de les obres de per procediment obert harmonitzat, anunciat
en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec del Servei de
Manteniment de l’arbrat en la via pública de Cardedeu que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa
global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.

A

,a

de

de 20

Signatura del candidat, Signat:

.

.»

MESURES
ADICIONALS
MAQUINÀRIA
SOSTENIBLE

PUNTS
(a omplir per
l’administració)

No en diposa
Motoserra elèctrica

En diposa 1
En diposa 2
No en diposa
En diposa 1

Tisores, xerracs...

En diposa 2
No en diposa
En diposa 1

Bufadors elèctrics

En diposa
No en diposa

Vehicles híbrids

En diposa
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LOT 2. Subministrament, plantació, rebaix de soques i reg d’arbrat
a)Proposició relativa als criteris sotmesos a un judici de valor
Es presentarà conforme al següent model:

LOT 2
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF núm.
, en
representació de l'Entitat
, amb NIF núm. ___________
assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT DE L’ARBRAT EN
VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU , anunciat al Perfil del
contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho
accepto íntegrament, prenent part de la licitació i annexo per a la seva valoració
tècnica de conformitat amb els criteris establerts en el plec de clàusules
administratives particulars
Presentació del pla de reposició i/o substitució de l’arbrat viari.
Presentació explicativa de la metodologia i maquinària i procediments per al
rebaix de soques.

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:

b)Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica.

Es presentarà conforme al següent model:
LOT .........

« , amb domicili a l'efecte de notificacions a , , núm. , amb NIF núm. , en
representació de l'Entitat , amb NIF núm. , assabentat de l'expedient per a
la contractació de les obres de per procediment obert harmonitzat, anunciat
en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec del Servei de
Manteniment de l’arbrat en la via pública de Cardedeu que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa

17

Signatura 1 de 2
Marta Pascual Roig

Signatura 2 de 2
03/02/2021

Manel Torres Sànchez

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a9612bc66df8493ebfd5127580942214001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.

A

,a

de

de 20

.

Signatura del candidat, Signat:

REBAIX DE SOQUESAMPLIACIÓ D’UNITATS A
EXECUTAR

PUNTS
(a omplir per l’administració)

10 unitats
15 unitats
22 unitats
37unitats
50 unitats

18

Signatura 1 de 2
Marta Pascual Roig

Signatura 2 de 2
03/02/2021

Manel Torres Sànchez

03/02/2021

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a9612bc66df8493ebfd5127580942214001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

LOT 3 Manteniment d’escocells, aspratges, aportació de terra vegetal,
tala, i manteniment de l’inventari d’arbrat viari i manteniment obra
hidràulica.
Es presentarà conforme al següent model:

LOT 3
, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_________________________
, núm. , amb NIF
núm.
, en representació de l'Entitat
, amb NIF núm.
___________ assabentat de l'expedient per a la licitació de MANTENIMENT
DE L’ARBRAT EN VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE CARDEDEU ,
anunciat al Perfil del contractant, faig constar que conec el Plec que serveix
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
annexo per a la seva valoració tècnica de conformitat amb els criteris
establerts en el plec de clàusules administratives particulars
Memòria tècnica que descriu i explica detalladament cadascun dels apartats
que conformen el lot
Proposta i execució de les actuacions relacionades amb la plantació i
manteniment de planta herbàcia i/o arbustiva als escocells que sigui sostenible en
el temps.

A

,a

de

de 202

.

Signatura de la licitadora, Signat:

b) Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica.
LOT .........

« , amb domicili a l'efecte de notificacions a , , núm. , amb NIF núm. , en
representació de l'Entitat , amb NIF núm. , assabentat de l'expedient per a
la contractació de les obres de per procediment obert harmonitzat, anunciat
en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec del Servei de
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Manteniment de l’arbrat en la via pública de Cardedeu que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte amb una baixa
global del ................... %, que s’aplicarà sobre cada un dels preus unitaris
que es relacionen en l’annex 6 del plec de prescripcions tècniques.

A

,a

de

de 20

.

Signatura del candidat, Signat:

MESURES D’OPTIMITZACIÓ
DEL DESERBRATGE

PUNTS
(a omplir per l’administració)

7h/anuals
18 h/ anuals
27 h/anuals
35 h/anuals
41 h/anuals
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8.- Condicions especials d’execució
S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte segons l’article 202
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre (LCSP):
-

Tots els treballadors i personal adscrit al contracte hauran de justificar una
formació mínima de 30 hores en prevenció de riscos laborals.
Previ requeriment per part de l’Ajuntament, el compliment d’aquesta condició es
justificarà mitjançant la presentació dels certificats dels cursos realitzats amb el detall
corresponent a les hores acreditades.
9.- Causes de modificació del contracte no previstes a la Llei
No es preveuen
10.- Subcontractació.
Vol dir que s’accepten.
11.- Pagament de les factures
12.- Termini de garantia
El termini de garantia que se sol·liciten segons lots:
LOT 1: 6 mesos
LOT 2: 1 any
LOT 3: 6 mesos
13.- Conseqüències de l’incompliment: causes de resolució i règim de
penalitats
Serà causa de resolució l’incompliment de qualsevol de les condicions essencials
del contracte.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions que s’estableixen en els apartats
descriptius per cada lot del Plec de prescripcions tècniques (Lot 1 pàg 6-11, lot 2
pàg 12-16 i lot 3 pàg 17-21) comportarà que per part del responsable del
contractes s’estableixi un advertiment a l’adjudicatària per tal de que porti a
terme la prestació establerta en els plecs en el termini que segons la mateixa
notificació sigui escaient.

Si el compliment de la prestació no fos possible o es reiterés l’incompliment de la
mateixa obligació per segona vegada es considerarà una infracció de tipus lleu
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que comportarà una sanció del 3% del preu anual del contracte (IVA exclòs). És a
dir, es sancionarà amb un import segons lots:
LOT 1: 1.682,17€
LOT 2: 778,63 €
LOT 3:994,18 €

Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat sancionada com a lleu es
considerarà que aquesta segona infracció és de tipus greu i comportarà una
sanció del 5% del preu anual del contracte (IVA exclòs).
És a dir, es sancionarà amb un import segons els lots.
LOT 1: 2.803,61 €
LOT 2: 1.297,72 €
LOT 3: 1.656,97 €

Si es produís la reiteració d’una infracció que hagi estat sancionada com a greu es
considerarà que aquesta segona infracció és de tipus molt greu i comportarà
una sanció del 10 % del preu anual del contracte (IVA exclòs).
És a dir, es sancionarà amb un import segons els lots.
LOT 1: 5.607,22 €
LOT 2: 2.595,44 €
LOT 3: 3.313,94 €

Es considerarà també infracció de tipus molt greu l’incompliment de les ofertes que
per a la puntuació per criteri ambiental s’hagin fet per l’adjudicatària. Aquesta
infracció comportarà una sanció del 10 % del preu del contracte (IVA exclòs).

En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les sancions
imposades, no podrà superar el 50 % del preu del contracte.

14.- Representació del Gabinet tècnic en el procés de contractació
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L’execució del contracte requereix la cessió de dades de caràcter personal al
contractista:

o SÍ
o NO
En cas afirmatiu, la finalitat del tractament de les dades que seran cedides serà
Unitat tècnica encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions:

Àrea de territori i Sostenibilitat- Gabinet Tècnic de Gestió Territorial
Responsable del contracte:
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Àrea de
territori i Sostenibilitat- Gabinet Tècnic de Gestió Territorial

La tècnica de medi ambient

El Cap de Serveis de Territori

Marta Pascual i Roig

Manel Torres Sánchez
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