MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE: SERVEI DE CONSERVACIÓ
I MANTENIMENT DE JARDINERIA DEL CAMPUS BAIX LLOBREGAT DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2021 A 2023
NÚM. D’EXPEDIENT: SE102000HO2021041
L’article 116 de la Llei de contractes del sector públic estableix que la celebració de
contractes per part de les Administracions públiques requereix la prèvia tramitació de
l’expedient.
L’article 116.4 estableix que en l’expedient es justificarà adequadament l’elecció del
procediment de licitació; la classificació exigida als participants; els criteris de solvència
tècnica o professional i econòmica i els criteris que es tindran en consideració per
adjudicar el contracte i les condicions especials d’execució; el valor estimat del contracte;
la necessitat de l’Administració i la seva relació amb l’objecte del contracte; l’informe
d’insuficiència de mitjans pels contractes de serveis i finalment la decisió de no dividir en
lots l’objecte del contracte, en el seu cas.
Per tot això, passem a justificar els extrems esmentats:
1. Objecte del contracte i lots:
Objecte: Servei de conservació i manteniment de jardineria del Campus Baix Llobregat de
la Universitat Politècnica de Catalunya per als anys 2021 a 2023.
Lots: Atesa la naturalesa d’aquest servei, no procedeix la seva divisió en lots, ja que
comportaria una problemàtica afegida per al seu desenvolupament.
2. Elecció del procediment de licitació:
Ateses les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions dels
articles 131.2 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, el procediment d’adjudicació adequat és l’obert, atenent les característiques i valor
estimat de la contractació.
Aquesta elecció es basa en l’anàlisi sistemàtica dels procediments regulats als articles 156
a 182 de la Llei de contractes del sector públic.
3. Criteris de solvència i classificació
Atesa la naturalesa, l’objecte i el valor estimat del contracte, es consideren proporcionals i
adequats els següents requisits de solvència:
a) Solvència econòmica i financera i tècnica o professional
Els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica de conformitat amb el previst als articles 86, 87,
90 i 92 de la LCSP.
La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se pel següent mitjà:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dades de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o
superior a l’exigit a l’anunci de licitació.
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La solvència professional o tècnica del licitador s’acreditarà amb el següent mitjà:
Relació, amb les justificacions adients, dels principals serveis o treballs realitzats en els últims
3 anys en un àmbit igual o similar al que és objecte d’aquest contracte, amb indicació de
l’import, dates, característiques i beneficiaris públics o privats.
b) Classificació empresarial
No és obligatori acreditar la classificació. No obstant això, l'empresari pot acreditar la
solvència tant mitjançant la classificació que s’indica a continuació, com acreditant que
compleix els requisits específics de solvència exigits en els plecs de la licitació.
En aquest cas es podrà acreditar mitjançant la classificació següent: Grup O, Subgrup 6,
Categoria 1.
4. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat-preu, amb la finalitat d’obtenir un subministrament de gran qualitat que respongui
el millor possible a les necessitats que es pretenen contractar.
a) Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor
1) Planificació i organització del treball...............................................Fins a 23 punts
S’avaluaran els aspectes operatius, organitzatius i tècnics del servei de jardineria adaptats a la
UPC. Entre ells s’avaluarà el programa de treball, procediments genèrics del servei, els
específics en quant a gestió de residus i gestió ambiental (optimització del consum d’energia i
recursos, nivells sonors, ó ús de materials reutilitzables i respectuosos amb el medi ambient
entre d’altres), i en quant a gestió i control de la qualitat. Dins d’aquest criteri es valorarà també
el contingut, format i altres aspectes relacionats amb els informes del servei.
1) Mitjans humans..................................................................................Fins a 15 punts
Es valorarà la proposta dels mitjans humans destinats al servei, tant de forma permanent com
de forma eventual, els procediments de gestió i control del mateix, l’adequació de la proposta
de distribució de les hores de presència permanent entre els diversos campus de la universitat
d’acord amb les necessitats específiques de cada un d’ells, i la descripció dels plans de
formació de l’empresa.

2) Mitjans materials ................................................................................ Fins a 8 punts
S’avaluarà la proposta de mitjans materials (eines i equips de rellevància, vehicles, etc.) a
disposició del contracte, tant de forma permanent com de forma eventual. No serà necessari
incloure les eines de mà bàsiques, i per tant, aquestes no es valoraran. Es valorarà també dins
d’aquest criteri, la proposta dels sistemes de comunicació que l’empresa dotarà al personal de
presència permanent.
b) Criteris avaluables de forma automàtica
1) Oferta econòmica: fins 54 punts
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S’utilitza una fórmula proporcional que dona la màxima puntuació a l’oferta
més econòmica.
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la resta
d'ofertes, s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb la fórmula
següent:
Puntuació = Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es puntua
5. Condicions especials d’execució
El plec de clàusules administratives establirà condicions especials d’execució de caràcter
ètic.
6. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de la licitació s’ha determinat a tant alçat en base als preus de referència
en el mercat per a aquest tipus de serveis, i per altres adquisicions similars realitzades per
la Universitat en anys recents, per la qual cosa en resulta l’import següent:
Pressupost d’execució (IVA exclòs)

97.646,48 €
Costos
directes
Operaris adscrits d’execució directa dels
treballs (incloses depeses d’empresa sobre
salari base, absentisme i substitucions)*
Maquinària, elevació i transports interns
Materials
EPI’s i eines bàsiques
Costos
indirectes
Transports i trasllats externs

17.169,20 €

Coordinació d’equips
Taxes de compostatge

Total costos directes + indirectes
13% despeses generals sobre aquest import
6% benefici industrial sobre aquest import
Subtotal
21% IVA sobre el subtotal
Import total (IVA inclòs)

Tasques administratives d’empresa
adscrites al contracte
114.815,68 €
14.926,04 €
6.888,94 €
136.630,66 €
28.692,44 €
165.323,10 €

* Calculat segons categories salarials del personal indicat al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), d’acord amb
convenidereferència(ConvenioColectivodelSectordeJardinerianúmero99002995011981),sensedesagregació
degènereperprohibiciódequalsevoltipusdediscriminacióperraódesexeoedatdelstreballadors(article48del
mateixconveni).
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El valor estimat del contracte és de 327.913,58 € segons el següent desglossament:

Contracte inicial
Possibles pròrrogues
Possibles modificacions
Import total VEC

Import base
136.630,66 €
136.630,66 €
54.652,26 €
327.913,58 €

Import IVA
28.692,44 €
28.692,44 €
11.476,97 €
68.861,85 €

Import total
165.323,10 €
165.323,10 €
66.129,23 €
396.775,43 €

Anualitat/s
1a i 2a
3a , 4a

7. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Aquest servei és necessari per mantenir el correcte estat de les zones enjardinades del
Campus de Baix Llobregat de la UPC.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i
proporcional les necessitats anteriorment referides.

8. Insuficiència de mitjans
A la plantilla de la UPC, no existeixen els mitjans tècnics, ni els perfils professionals
necessaris per atendre els treballs que requereix aquest servei, al tractar-se de funcions
específiques i concretes del camp de la conservació i manteniment de la jardineria, que ha
de ser prestar per personal especialitzat.
9. Altres aspectes
Responsable del contracte: per a un seguiment adequat del contracte es designa com a
persona responsable al Tècnic de Gestió del Servei d’Infraestructures, Xavier Badia i
Armengou.
En atenció a tot el que s’ha exposat anteriorment, s’efectua la següent:
Proposta de contractació
El Servei d’Infraestructures proposa que doneu les ordres oportunes perquè es tramiti,
d’acord amb el contingut d’aquesta proposta, l’expedient per a la contractació del Servei
de conservació i manteniment de jardineria del Campus Baix Llobregat de la Universitat
Politècnica de Catalunya per als anys 2021 a 2023, per un pressupost base de 136.630,66
euros, més 28.692,44 euros (21 % d’IVA), per un import total de 165.323,10 euros i a
càrrec de:
ANUALITAT
2021

IMPORT
165.323,10€
(IVA inclòs)

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
PMT: SCR2
Jardineria, segons
Acord UPC-PMT

Contractació finançada amb fons europeus: no
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CENTRE GESTOR
102000

Director de l’Àrea d’Infraestructures

JUAN CARLOS
BURON
MORILLO - DNI
38557831X (SIG)

Signat digitalment
per JUAN CARLOS
BURON MORILLO DNI 38557831X (SIG)
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Joan Carles Burón
Barcelona, 27 de juliol de 2021
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