MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Contracte de serveis per l’enjardinament de la Plaça de l’Estació de Gironella.

1. Introducció
De conformitat amb el que preveu els articles 28 i 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes de les Administracions Públiques, s'emet la present memòria en el CONTRACTE
DE SERVEIS PER L’ENJARDINAMENT DE LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE GIRONELLA.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació
Les actuacions objecte del present contracte de serveis es realitzaran íntegrament en les 13
jardineres presents a la Plaça de l’Estació de Gironella, no es preveu actuar fora del parterre de
les citades jardineres, les quals queden definides en el Plànol 1 de la Memòria.
b. Necessitat a satisfer
El contracte vol satisfer la necessitat de l’Ajuntament de Gironella envers l’enjardinament d’un
tota de 13 jardineres, que representen 1.161,55 metres quadrats de parterres en la zona verda
més cèntrica del municipi.

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

-

Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.

-

Ordenances de zones naturals i espais verds aplicables de l’entitat contractant.

-

Plec de Prescripcions tècniques de jardineria de l’entitat contractant.

-

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.

-

Mètode per a la valoració d’arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada.

-

Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya, normes i legislació sobre plaguicides detallats.

-

Guia d’herbicides i fitoreguladors del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya.

-

Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya (ITEC).

-

Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Oficina Tècnica de
Cooperació (OTC) de la Diputació de Barcelona.

-

Normes UNE d’aplicació

-

Ordenances municipals de l’Ajuntament de Gironella.
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c. Marc normatiu

3. Objecte del contracte
L’execució del contracte de serveis es realitzarà en base a la Memòria Valorada per
l’Enjardinament de la Plaça de l’Estació redactada pels Serveis Tècnics Municipals, la qual
defineix les zones d’actuació així com la proposta de disseny del mosaic arbustiu.
4. Anàlisi Tècnica
Les solució proposada en la Memòria Valorada per l’Enjardinament de la Plaça de l’Estació
redactada pels Serveis Tècnics Municipals busca dotar la zona d’un àmbit verd i agradable per
les persones que en vulguin fer ús alhora que es corregeix una marca deficiència estètica
respecte de l’estat actual dels parterres.
Amb la proposta de plantes arbustives següents: Lavanda angustifolia, Eleagnus x ebbinge,
Photinia x fraser, Phormium tenax, Viburnum lucidum, Abèlia floribunda, Tulbaghaia violacea,
Acorus, Gaura lindheimeri, Liriope, Agaphanthus i Heuchera i l’encoixinat final de 10cm de
profunditat d’escorça mulching de pi seleccionada es renovarà l’aspecte de les jardineres i es
donarà per finalitzada una actuació global que es va iniciar amb al Reforma de la Plaça de
l’Estació.
El servei a realitzar queda suficientment definit en la memòria descriptiva i en la documentació
planimètrica present en el document de Memòria Valorada.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en
cas de licitació sota pressupost, són:
- Documentació Gràfica
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
La resta de documents o dades són informatius i estan constituïts pels la memòria, els
amidaments i els pressupostos parcials. Els esmentats documents informatius representen
només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es
responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat
anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap
modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, justificació
de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. El
contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius
de la memòria valorada. Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions
Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de
Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. El
que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
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- Pressupost

5. Anàlisi Econòmica
a. Valor estimat
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 33.835,95 euros més 7.105,55 euros
corresponent a l’import de l’IVA essent el total del pressupost d’execució per contracte de
40.941,50 euros.
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries, en el seu cas:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

RC

2021

621.18

33.835,95 €

21%

40.941,50 €

40.941,50 €

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte de serveis el procediment més adequat per a la seva
contractació és el procediment obert simplificat sumari.
b. Qualificació del contracte
El contracte està qualificat com a contracte administratiu d'obres d'acord amb l'art. 17 de la Llei
de Contractes de Sector Públic.
El codi CPV del contracte és: 71421000-5 "Servicios de jardinería paisajística".

De conformitat amb art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s'estableix la NO DIVISIÓ EN LOTS de l'expedient, ja que a causa de la naturalesa i
objecte de el contracte, la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució de la mateixa, tant des del punt de vista
tècnic com funcional. El servei contractat constitueix una única unitat ja que l’actuació no es pot
dividir en diferents lots per evitar una mala uniformitat dels parterres objecte del servei.
d. Durada
Es preveu una durada de QUATRE (4) setmanes des de la data d’inici del Servei.
7. Conclusions
L’execució del servei de jardinera en les jardineres de la Plaça de l’Estació dotarà de major
estètica i qualitat una zona molt cèntrica del municipi alhora que es donarà per finalitzar una
actuació global que es va iniciar amb la Reforma de la Plaça de l’Estació.
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c. Anàlisi d'execució per lots

