Exp. MAH-2021-0831

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I NETEJA DEL PARC DE LA MITJANA I CAMÍ DEL
RIU TRAM NORD MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
L’Ajuntament de Lleida té encomanada la tasca de gestió i manteniment del Parc de la
Mitjana, d’alt valor ecològic i paisatgístic, i amb un ús públic intensiu donada la seva
proximitat a la ciutat.
I per tal de donar continuïtat al manteniment, conservació i neteja dels espais inclosos en el
Parc de la Mitjana i el camí del riu en el seu tram nord, és fa necessari iniciar la nova licitació
de l’esmentat contracte.
INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:
Actualment, l’Ajuntament de Lleida no disposa dels personal ni la maquinària adient per
poder assumir el manteniment, conservació i neteja del Parc de La Mitjana i del camí del riu
tram nord.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Es tracta d’actuacions interrelacionades que en el seu conjunt i que s’han de desenvolupar
de forma conjunta i coordinada, amb un pla de treballs ben estructurat i ordenat per tal de
poder fer les actuacions correctament.
Atès la tipologia del serveis i l’espai en el que s’ha d’executar el present contracte, no es
factible la divisió del contracte en lots, ja que son actuacions en una mateixa àrea i
complementàries.
Si el contracte ho gestiona la mateixa empresa, hi haurà un estalvi de costos econòmics, ja
que el mateix equip podrà executar accions complementàries de manteniment i neteja,
suposant un gran estalvi en desplaçaments.
A nivell de coordinació dels treballs, la divisió en lots suposaria un problema logístic, ja que
s’està actuant en una mateixa zona i els equips interferirien i hi hauria problemes de gestió
de les actuacions.
Finalment, al fer els treballs una única empresa, serà necessari un menor nombre de
desplaçaments interns amb maquinària, factor molt important per la fauna en un entorn tant
sensible com és el Parc de La Mitjana, a mes a mes d’un menor cost energètic i econòmic

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el manteniment, conservació i la neteja del Parc de la Mitjana i el
camí del riu en el tram nord, entre la Mitjana i el moli de Picabaix. . (EXP: MAH-2021-0831)

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE
La data prevista per iniciar el contracte és el 23 de gener de 2022.

4. DURADA DEL CONTRACTE
Es preveu una duració del contracte de 1 any, prorrogable si s’escau, per 1 anualitat més.
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:
Atesa la naturalesa del contracte no s’estableix tipus de licitació, donat que el volum
d’aquestes actuacions no es pot predeterminar.
Es preveu, en principi, una despesa màxima de 116.500,37 €, desglossada per

anualitats i tipus d’iva segons quadre:
període
23 de gener de 2022
a 31 de desembre
2022
01 de gener de 2023
a 22 de gener 2023
TOTAL

manteniment

iva (21%)

neteja

iva (10%)

Total

37.759,25 €

7.929,44 €

57.754,90 €

5.775,49 €

109.219,08 €

2.517,28 €

528,63 €

3.850,33 €

385,03 €

7.281,27 €

40.276,53 €

8.458,07 €

61.605,23 €

6.160,52 €

116.500,35 €

El desglossament del pressupost de licitació en amidaments i preus unitaris es troba en el
Pressupost del projecte en l’apartat de pressupost d’execució material
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'esmentat import en atenció a que les factures o
les certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat
inferior a la inicialment prevista.
•

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST PER TIPUS DE DESPESA:

Manteniment
CONCEPTE
Sous 2022
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)
Sous 2023 (increment 2%, segons conveni)
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)
TOTAL COSTOS PERSONAL
TOTAL COSTOS MAQUINARIA
TOTAL COSTOS MATERIAL
Despeses generals
Benefici Industrial
TOTAL IVA EXCLÒS

COST (€)
14.493,20 €
6.820,33 €
966,21 €
454,69 €
22.734,43 €
8.156,29 €
2.955,11 €
4.399,96 €
2.030,75 €
40.276,53 €

S’ha valorat necessària la dedicació al contracte de:
CATEGORIA
Oficial 1a jardiner
Peó

DEDICACIÓ EN HORES
644 h
1.160 h

Neteja
CONCEPTE
Sous 2022
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)

COST (€)
32.300,14 €
15200,06 €
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Sous 2020 (increment 2%, segons conveni)
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)
TOTAL COSTOS PERSONAL
TOTAL COSTOS MAQUINARIA
TOTAL COSTOS MATERIAL
Despeses generals
Benefici Industrial
TOTAL IVA EXCLÒS

2.153,34 €
1.013,34 €
50.666,88 €
437,36 €
664,86 €
6.729,98 €
3.106,15 €
61.605,23 €

S’ha valorat necessària la dedicació al contracte de:
CATEGORIA
Oficial 1a jardiner
peó

DEDICACIÓ EN HORES
1.436 h
2.584 h

Els costos de personal estan calculats en base a la base de preus del banc de preus
BEDEC. Aquests preus son superiors als preus del Conveni de Jardineria.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la
clàusula 16 de les Determinacions Genèriques dels Plecs Generals de la Paeria.

NÚMERO
LOT

RESERVAT
A
CENTRES
ESPECIALS DE
TREBALL
(SI/NO)

DESCRIPCIÓ

1

no

Manteniment,
conservació i
neteja
del
Parc de La
Mitjana i camí
del riu tram
nord

IMPORT
SENSE IVA

IVA
(Indicar el % a
aplicar)

Manteniment

21% IVA

40.276,53 €

8.458,07 €

Neteja

10% IVA

61.605,23 €

IMPORT IVA
INCLÒS

48.734,60 €
67.765,75 €

6.160,52 €

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
L’Import (SENSE IVA) del contracte i de les possibles prorrogues i modificacions és:

Concepte

Manteniment sense iva

Neteja sense iva

Total

Pressupost licitació

40.276,53 €

61.605,23 €

101.881,76 €

Modificació prevista
(15% del pressupost

6.041,48 €

9.240,78 €

15.282,26 €
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licitació)
Import pròrroga
Total

40.276,53 €

61.605,23 €

101.881,76 €

86.594,56 €

132.451,24 €

219.045,78 €

7. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
x SI
NO
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
En cas de que el licitador estigui classificat al Grup O, subgrup 6, Categoria 1 quedarà
eximit d’acreditar la solvència professional o tècnica.

9. SOLVÈNCIA

ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I
PROFESSIONAL
Solvència economia i financera
• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis
en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit
volum de negocis. Aquesta declaració s’ha de justificar amb els documents
comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 80
% del pressupost estimat de licitació..
Solvència tècnica i professional
El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de dos contractes durant els
tres anys anteriors, amb un import igual o superior al 70% del pressupost de licitació del
present contracte i un objecte semblant. La relació haurà d’incloure l’import, dates i
destinatari públic o privat de cadascun dels contractes
L’execució d’aquests contractes s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per els
òrgans competents, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a manca
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

10. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES
•
Import total ofertat: import total ofertat amb la baixa ofertada.
•
Amidament de la millora: Amidament ofertat de la millora de subministrament de
fusta per elements del parc.
•
Personal adscrit: per la valoració subjectiva.
•
Propostes d’actuació: per la valoració subjectiva.

11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
La partida del pressupost municipal a la que es destinarà la despesa és 06.1700.22799.
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12. CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris objectius : (puntuació màxima de 70 punts)
1) Oferta econòmica amb una puntuació màxima de 60 punts
Es valora el percentatge de baixa obtingut en la oferta presentada en l’annex 1
d’oferta econòmica.
Es considerarà Pb el pressupost per contracte previst i es calcularà un pressupost
ofertat Pi aplicant al pressupost per contracte la baixa ofertada per cada una de les
empreses resultants.
Les ofertes econòmiques es valoraran segons la següent fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó=𝑃 𝑥(𝑃𝑏−𝑃𝑖) / 𝑃𝑏−𝑃𝑖𝑏
On:
Puntuació = puntuació obtinguda
P = màxima puntuació a obtenir
Pb= Pressupost base de licitació
Pi= Pressupost ofert pel licitador (Pb x % baixa ofertada pel licitador)
Pib= Preu oferta més baixa del total de licitadors.
En el moment de l’execució material del contracte, la baixa s’aplicarà als preus
unitaris, no a l’import del contracte.

2)

Subministrament i col·locació de fusta per elements del parc que es puguin fer
malbé en el parc. (fins a 10 punts)
Es valoraran el volum de fusta en m3 de pi tractada en autoclau per exteriors,
subministrada en llistons o rodons de mides:
o Entre 2 i 10 cm de gruix
o Entre 5 i 20 cm d’amplada
o Entre 1 i 3 m de llargària
Totalment col·locats en els elements que hagin pogut sofrir deteriorament en els
elements presents al parc (observatoris, infraestructures, passarel·les, ponts,
mobiliari, etc). Inclou petit material i mitjans auxiliars per la seva col·locació d’acord
amb la següent fórmula de valoració:
Fi = Fmax. * Fj / Fmax
Fi
= Puntuació atorgada a cada oferta
Fmax = Puntuació màxima a atorgar
Fj
= m3 de fusta de pi tractada ofertats en cada oferta
Fmax = m3 de fusta de pi tractada ofertats per l’oferta amb major nombre de m3.
Els m3 de fusta de pi tractada seran empleats i col·locats a criteri del Director de
manteniment, en un o varis dels elements de fusta presents al Parc (mobiliari, jocs
infantils, infraestructures, senyalització, passarel·les, etc). Queden inclosos tots els
mitjans personals i auxiliars i altres necessaris per a la realització dels treballs.
Per la valoració econòmica del subministrament i col·locació de fusta, es tindrà en
compte els preus indicats en el banc de preus del BEDEC segons la partida:
B5Z31300 (m3) Llistó de fusta de pi roig. projecte (301,77 €/m3)
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Comprovació de les ofertes a efectes de ser considerades o no anormals o
desproporcionades
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’han d’aplicar els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP a la globalitat de tots dos criteris de valoració
segons la seguen formula:
Oferta global= (oferta econòmica) - (m3 de subministrament i col·locació de fusta * 301,77
€/m3)

Criteris subjectius (puntuació màxima de 30 punts)
1) Qualitat i idoneïtat tècnica del servei ofertat amb una puntuació màxima de 20 punts
Per valorar aquesta apartat es demana l’estructura organitzativa i d’execució dels
treballs especificant els següents apartats:
•
Distribució organitzativa, indicant recorreguts, operacions i funcions del
personal,
•
Distribució de les feines en cada època de l’any
•
Disposició de la plantilla de treball per festes locals i esdeveniments diversos
que ocupen el parc (exemples festa de la Mitjana, Bat night, etc)
•
Calendari de les actuacions previstes de les diferents tasques de
manteniment i neteja.
2) Mesures mediambientals: fins a 10 punts
Es valorarà la proposta de l’empresa respecte a la incorporació de materials i
procediments de manteniment que suposin una clara millora de les condicions
mediambientals en relació a:
o La gestió dels residus.
o Millores en la gestió i estalvi d’aigua
o Millora de la biodiversitat
o Ús d’energies renovables
La proposta de criteris subjectius (sobre B) tindrà un màxim de 20 pàgines A4, incloses
portades, no s’admet cap altre tipus de format. En cas de presentar documentació annexa,
computarà a efectes del nombre màxim de pàgines. En cas de superar la mida màxima, no
es valoraran les pàgines que excedeixen les 20 pàgines.

13. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS
DIFERENTS CRITERIS.
Pel que fa als criteris objectius l’empresa licitadora ha d’aportar:
1) Import total de l’oferta i percentatge de baixa final ofertat segons model adjunt.
2) L’oferta de les millores segons plantilla adjunta, en les que s’aplicaran les fórmules i
condicions proposades en els criteris de valoració
3) nombre de treballadors que es proposa adscriure al contracte i durant la totalitat del
mateix, corresponents a col·lectius amb especials dificultats per la seva inserció en el món
laboral inclosos entre els col·lectius detallats en el criteri 3 de valoració, detallant la seva
jornada laboral (indicada en %).
Pels criteris subjectius l’empresa licitadora ha d’aportar una memòria amb els següents
punts:
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1) Servei ofertat
a.- Descripció de l’organització i horaris
b.- Disposició de treball per actuacions i esdeveniments diversos
c.- Calendari d’actuacions
2) Mesures de millora ambiental
a.- Pla de gestió de residus
b.- Propostes d’us d’energies renovables
c.- Millores de la biodiversitat.
* La proposta de criteris subjectius (sobre 2) tindrà un màxim de 20 fulls din A-4, escrits a
doble cara, incloses portades, no s’admet cap altre tipus de format. L’ordre dels apartats
hauran de seguir l’ordre indicat en els criteris de valoració. En cas de presentar
documentació annexa, computarà a efectes del nombre màxim de pàgines.

14. SUBROGACIÓ PERSONAL:
X

No
Sí (s’adjunta relació elaborada per l’empresa)

15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Jesús Almarza Temprano. Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida

16. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
35 dies naturals

17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
1. Millores, si s’han ofertat. Anualment l’empresa presentarà una memòria de les
millores executades. L’Ajuntament comprovarà la realització de les millores durant
l’execució del contracte.
2. Compromís d’adscripció de personal inclòs en alguna de les següents tipologies, si
s’ha ofertat:
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral,
b) Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania, però
que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de
risc d’exclusió,
c) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
• Caldrà acreditar-ho documentalment abans de la prestació del servei i durant
tota la durada del contracte. Mensualment s’aportarà: Relació Nominal de
Treballadors (RNT) i la Relació de liquidació de cotitzacions (RLC) de la
totalitat de treballadors adscrits al contracte.

18. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: SI
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, el contracte podrà modificar-se fins a un límit del 15%
de l’import de licitació, en el següents supòsits:
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Modificacions fins al 15% de l’import de la licitació, degudes a causes meteorològiques o
incidents que impliquin desperfectes i alteracions dels elements que formen part de La
Mitjana (arbrat, mobiliari urbà, infraestructures, etc.), o del camí del riu en el seu tram nord,
que vagin més enllà del manteniment descrit en l’objecte del contracte i en els Plecs de
Prescripcions Tècniques. En concret afeccions sobre:
- L’arbrat de plantacions prèvies i arbrat natural (trencament de branques que suposin
risc, arrencaments, desarrelaments, etc)
- El mobiliari urbà present al començament del contracte (taules, bancs i
senyalització)
- Les infraestructures presents (observatori, mirador, passarel·les, taules i bancs,
papereres, senyalització i embarcador)
- La biodiversitat present (plagues, malalties o presència d’espècies al·lòctones o
millores necessàries en els hàbitats presents)
Caldrà la redacció d’un informe tècnic per part de l’Ajuntament indicant les actuacions a
executar i el termini d’execució de les mateixes.

19. SUBCONTRACTACIÓ
Es permetrà la subcontractació fins a un 15% del valor de l’adjudicació de la contracta.
En cas de subcontractació només es podrà realitzar amb un CET i fins un màxim del 15%
de l’import de licitació.

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del servei de manteniment, conservació i neteja del
Parc de La Mitjana i el camí del riu tram nord per un import màxim de: 40.276,53 € de
manteniment + 8.458,07 € d’IVA (21%) i 61.605,23 € de neteja + 6.160,52 € d’IVA (10%)
(Total: 116.500,35 € Iva inclòs) i pel període del 23 de gener de 2022 fins a 22 de gener de
2023 mitjançant procediment obert de tramitació ordinària.
Lleida, a data de la signatura
El Tècnic de Medi Ambient

La Coordinadora de sostenibilitat

Jesús Almarza Temprano

Esther Fanlo i Grasa
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