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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER AL CONTRACTE DE
MANTENIMENT
DE
L’ENJARDINAMENT
DE
TRES
ROTONDES .
Objecte del Contracte: manteniment de l’enjardinament de tres rotondes, d’acord
amb les prescripcions tècniques.

-

Rotonda accés des de Tarragona ( N-240 PK 17+500)
Rotonda accés des d’Alió ( N-240 PK 18+100)
Rotonda accés des de Montblanc. ( N-240 PK 21+880).
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Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per a satisfer-les: Per tal de satisfer
les necessitats de manteniment de l’enjardinament de tres rotondes, és necessari
disposar del servei de per al qual s’ha de formalitzar la licitació corresponent, d’acord
amb la LCSP.
Lots: No s’estableixen. La realització independent de les diverses prestacions
compreses a l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista
tècnic. El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu
objecte, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per
una pluralitat de contractistes diferents.
Determinació de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del
contracte i responsable del contracte:(art, 62 LCSP)
Conxita Massaguer, tècnica de medi ambient.
Justificació de la insuficiència de mitjans per a la prestació del servei per la pròpia
administració (art. 30.3, 63.3 a) i 116.4 f) de la LCSP.
El contracte vigent de manteniment de les zones verdes públiques de Valls no es
preveu el manteniment d’aquestes les rotondes que van ser enjardinades amb
posterioritat a l’inici del contracte i a l’ajuntament no es compta amb el personal
necessari per atendre les funcions que comporta la prestació del servei.
Duració del contracte o d'execució de la prestació:
2 anys + 2 prorrogables
Pressupost base de licitació, amb l'IVA separat.
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Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos municipals.
2019 : 8 mesos (maig-desembre) : 4.000 € + 840 € d’IVA = 4.840 €
2020 : 12 mesos :6.000 € + 1.260 € d' IVA = 7.260 €
2021 : 4 mesos : 2.000 € + 420 € d' IVA = 2.420 €
TOTAL per 2 anys : 12.000 € + 2.520 € d’IVA = 14.520 €.
Total de la licitació del contracte és : 26.400 € ( inclou el 20% de possibles
modificacions més possibles pròrrogues de 2 anys ).
Partida pressupostària a que s'aplicarà la despesa
la despesa anirà a càrrec de la partida 51503-17000-22710.

Valor estimat del contracte (art. 101:
Atenent a la possible pròrroga de dos anys preu final serà de 21.295,82 € corresponents
a pressupost de licitació base + 20% de modificacions més 24 mesos de possibles
pròrrogues.
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Revisió de preus:
Contracte sense revisió de preus
Criteris de valoració que es proposen, i puntuació que s'atorguen a cadascú, (art.
116.4 LCSP i 145.1)

Criteris Objectius:
L'adjudicació es farà a l'oferta amb més puntuació d'entre totes aquelles ofertes
admeses. A efectes de la seva valoració de les ofertes, la mesa podrà demanar els
aclariments o concrecions que consideri convenients.
- Preu: 75 punts.
S’assignarà la màxima puntuació (PM= 75 punts) a l’oferta que suposi la millor baixa,
una vegada excloses les proposicions que no presentin la documentació mínima
exigida, o que tinguin un valor anormal o desproporcionat.
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que
s’obtindrà
de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of
P = Puntuació obtinguda
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PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora
- Reposició d'arbustives : 5 punts.
La reposició serà de 10 exemplars/any/rotonda, mínim.
Aquesta millora es valora en 600 € ( inclou les arbustives i la plantació).
En el cas que no siguin necessàries les reposicions per trobar-se en bon estat tot
l’enjardinament de les rotondes, es farà una valoració des de la direcció facultativa i
s’emprarà el valor equivalent en la plantació de flor vivaç i/o heures(varietat i grandària
similars a les existents) les quals també incorporaran al manteniment.
-Utilització d'aigua de reg a càrrec del contractista (aigua de xarxa): 5 punts.
En el cas que s’empri aigua de xarxa s’ha d’aportar documentació conforme es
disposa de comptador d’aigua propi donat d’alta a Sorea i anualment un document que
justifiqui el cabal emprat per regar les rotondes i descriure els vehicles emprats.
Aquesta millora caldrà acreditar-la per a ser considerada.
-Utilització d'aigua de reg a càrrec del contractista (aigua de pou): 10 punts.
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En el cas de disposar de pou propi, s’ha d’aportar la documentació conforme està
donat d’alta a l’ACA i disposa de cabal suficient per a regar. Anualment, s’aportarà
document de l’aigua emprada. Aquesta millora caldrà acreditar-la per a ser
considerada.
-Utilització exclusiva de productes biològics (adob orgànic, productes
fitosanitaris i fauna auxiliar): 5 punts.
Aquesta millora, per tal de ser considerada caldrà acreditar el Pla d’aplicació de
productes, detallant els productes i dosis emprades.
Criteris subjectius
NO

Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un
any.

Codi de Verificació (CSV): 8591b822d42bd9c0967446a34dfe8b2f5d05c2a3
Nº referencia: FD-201900000821
URL de Verificació: http://tramits.valls.cat/impulsa/csvValidation.do
Signat per

Data

Conxita Massaguer Meléndez (Tècnica de Medi
Ambient)

30/04/2019 10:07:05

Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En cas que no sigui obligatori portar aquests llibres,
mitjançant les declaracions de l'IVA.
Entitats sense ànim de lucre, mitjançant la presentació dels llibres de comptabilitat en
els que constin els ingressos anuals de la entitat.
Solvència tècnica o professional:
Tenir experiència en la realització de subministraments de la mateixa naturalesa o
similar a què correspon l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys.
Als efectes de determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i
els que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres
primers dígits dels seus respectius codis CPV.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita.
S'acreditarà mitjançant la relació dels subministraments efectuats per l'interessat en el
curs dels tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon
l'objecte del contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat.
Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els
subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’autoritat competent.
Prescripcions tècniques de la licitació:

4.1 Especificacions generals
- Tots productes aplicats compliran la legislació sobre productes fitosanitaris. Són
especialment rellevants la Directiva 2009/128/CE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 21 d’octubre de 2009, i el Reial Decret 1311/2012 de 14 de setembre del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern espanyol, relatives a la
racionalització de l’ús dels productes fitosanitaris per reduir els riscos i efectes de l’ús
dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient i el Pla d’Acció Nacional requerit
per aconseguir-ho.
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- S'estableix la prohibició de la utilització de glifosat com a herbicida, atenent al principi
de precaució (Art.191 del Tractat de funcionament de la UE) i als estudis de l'Agència
Internacional de Recerca del càncer (IARC) en el que es detallen els productes
probables carcinògens per a humans entre els quals s'inclou aquest herbicida.
Caldrà presentar abans d’iniciar les tasques de manteniment una alternativa ecològica
més adequada i respectuosa amb la salut de les persones i del medi ambient. També
la justificació del compliment de la normativa sobre l'ús dels productes fitosanitaris.
- Les tasques assignades es podran variar de mes, adaptant-se a la climatologia i a les
variacions de plagues si bé es mantindrà la freqüència. Els canvis han de ser
comunicats i aprovats per la direcció facultativa de l'ajuntament.
- Cada treball quedarà reflectit en un albarà de treball que serà lliurat mensualment la
primera setmana del mes transcorregut a la direcció facultativa de l'ajuntament.
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- És necessari realitzar el manteniment de l'enjardinament de les tres rotondes amb
les següents tasques :

Tipus treball

Nombre
mínima/any

Regs arbres i arbustiva

32

d'accions

Neteges i arranjaments 6
bàsics zona enjardinada
(escocells, grava..)
Poda

2

Tractaments fitosanitaris: 6
insecticides,fungicides, i
herbicides .
Aplicació d'Adob
Manteniment
artificial

2
gespa 6

Resolució
incidències Sense límit
que comportin risc
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La freqüència mínima de tots els treballs serà regular i quedarà especificada a la
taula següent :

g
Regs

m

xº xº xº

Neteges
arranjament
zona
enjardinada

i x

Poda

a

mg j

xº

xº

x

jl

x* x*

x

a

n

d

x* x* xº

xº

xº

x

x

x

s

o

x

Tractaments
fitosanitaris

x

Aplicació
d'adob
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f

x
x

x

x

x

x

x

Manteniment
gespa

x

x

Resolució
d'incidències
(º): 2/mes
(*) : 4/mes;

x

x x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

4.2 Especificacions dels tractaments:
Regs
Els regs es realitzaran amb una freqüència de 4/mes durant els mesos calorosos;
s'entén que serà de juny a setembre.
La resta de mesos, de gener a maig i d'octubre a desembre, es realitzarà 2 cops al
mes.
Quan es pugui estalviar algun reg a causa de la coincidència amb la pluja,es
compensarà amb un reg complementari als mesos d'estiu.
Segons la climatologia es podran introduir canvis, amb l’autorització prèvia i expressa
de la direcció facultativa.
Neteges,arranjaments bàsics de la zona enjardinada (escocells, grava..) i tractaments
fitosanitaris
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Es podran dur a terme alhora ambdues tasques sempre i quan es doni la
circumstància que sigui necessari el tractament fitosanitari.
Els escocells dels arbres i arbustiva de la zona enjardinada també es mantindrà per
garantir la captació adequada de l'aigua.
Quan es doni una pluja abundant, episodis de pluges o forts vents serà necessària la
revisió concreta de les tres rotondes per a determinar si és necessari actuar de forma
complementària.
Poda
S'utilitzaran criteris tècnics per reduir el risc de trencadissa de branques, conservar
una estructura dels arbres i arbustiva tot maximitzant el valor estètic tant de l’arbre i
de l’entorn.
Es durà a terme durant l'època adient (novembre-febrer) i l'execució es realitzarà per
part de podadors qualificats. Sempre que sigui necessari es realitzaran les tasques
necessàries de poda a causa de trencaments per qualsevol motiu i amb la finalitat de
reduir el risc per a les persones i del medi ambient.
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Aplicació d'adob
S'aplicarà adob a l'arbrat i a l'arbustiva dues vegades a l'any amb productes
autoritzats.
Manteniment de la gespa artificial
Revisió mensual dels ancoratges de la gespa artificial i de les unions entre les
diferents peces de la gespa.
Addició de noves peces d'ancoratges en els llocs on sigui necessari i i aplicació de
coles en els llocs on correspongui.
En cas de que sigui necessaris alguns sacs de sorra sota la gespa artificial, també s'hi
afegiran a càrrec del contractista. Quedaran exclosos els casos d'accidents o altres
sinistres que causin danys greus a la zona.
Resolució d'incidències
S'atendran totes aquelles incidències que facin referència al manteniment.
La resposta ha de ser immediata quan es tracti de situacions en les que hi hagi risc per
les persones o béns. Per la resta de casos, s'haurà d'actuar d'acord amb el que marqui
la direcció facultativa.
L’adjudicatària haurà de designar un representant que actuï com a interlocutor amb
l’Ajuntament i que coordini i dirigeixi les tasques relacionades amb l’objecte del
contracte.
Reposició d'arbustives
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La reposició serà amb la mateixa espècie i amb la mateixa grandària existent en el
moment de la baixa. En el cas que no siguin necessàries les reposicions per trobar-se
en bon estat tot l’enjardinament de les rotondes, es farà una valoració des de la direcció
facultativa i s’emprarà el valor equivalent en la plantació de flor vivaç i/o heures les
quals també incorporaran al manteniment.
L’adjudicatària haurà de designar un representant que actuï com a interlocutor amb
l’Ajuntament i que coordini i dirigeixi les tasques relacionades amb l’objecte del contracte.

Valls, 31 de gener de 2019
Conxita Massaguer Meléndez
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Tècnica de Medi Ambient
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