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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Expedient relatiu a LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA D’ARBRAT
CORRESPONENT ALS EXEMPLARS DE PLÀTANS DELS PRINCIPALS
EIXOS VIARIS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE
PALAUTORDERA
1) Antecedents i necessitat del contracte
Aquest Ajuntament té la necessitat de realitzar el contracte de poda d’arbrat
corresponent als exemplars de plàtans dels principals eixos viaris del terme
municipal de Santa Maria de Palautordera.
L’alt nombre d’exemplars arboris de la via pública, fa que l’actual brigada
municipal no sigui suficient per atendre correctament el manteniment de les
zones verdes municipals. La contractació d’aquest servei sorgeix de la voluntat
de l’Ajuntament de tenir en correcte estat de manteniment l’arbrat viari, per al
fruit i gaudi dels ciutadans del municipi.
La present licitació engloba els plàtans presents al Passeig del Remei, que com
arbreda singular s’hi ha establert un règim de poda particular. També s’hi han
inclòs la resta de plàtans del municipi, com son els del Passeig de les Escoles,
la Rambla Generalitat, la Plaça de la Vila i el Passeig de l’Estatut.
Donat que en data de 1 de juny del 2021 ha finalitzat la pròrroga del contracte,
aquest Ajuntament té la necessitat de contractar l’esmentat servei.
2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots donat que el servei que es
licita és únic, donat que l’objecte dels serveis licitats és similar. Dividir el contracte
en lots no incrementaria ni potenciaria la concurrència empresarial, ni generaria
un avantatge des del punt de vista econòmic a favor de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
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3) Manca de mitjans personals
Al tractar-se d’un contracte de serveis i d’acord amb les previsions de l’article
116.4.f) de la Llei de contractes del sector públic es posa de manifest que
l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i materials per dur a terme aquesta
tasca.
4) Procediment
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
es durà a terme mitjançant procediment procediment obert simplificat amb
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més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145,
146, 159 i concordants de la LCSP.
5) Criteris d’adjudicació
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració automàtica dels
criteris següents criteris objectius, essent la màxima puntuació de 90 punts.
Valoració econòmica (≤ 70)
Baixa econòmica sobre el preu de licitació en %. Es valoraran les ofertes
presentades atenent a la següent fórmula creixent (a més baixa més puntuació):
P = 72B/(3+B)
P= puntuació
B= % de baixa de l’oferta
Baixes anormals o desproporcionades. La Mesa podrà apreciar, si s’escau,
l’existència de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb els criteris de
l’article 85 RLCAP.
Formació (≤ 10)
Formació en matèria de poda del tècnic responsable del servei i personal que
portarà a terme les tasques de poda d’arbrat. Per cada curs de formació en poda
de les persones que portaran a terme els treballs de poda, s’atorgarà 1 punt per
cada 10 hores de formació, fins un màxim de 10 punts.
- S’hauran d’aportar les justificacions per cada curs de formació, en el cas de no
presentar-se no es puntuaran.
- El personal a que fa referència aquest apartat és el que es compromet a
assignar de forma efectiva a aquest contracte.
Millores en la prestació del servei (≤ 10)
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Actuacions al Torrent del Reguissol que es portaran a terme entre els mesos de
desembre i gener:
- Escapçar anualment, anul·lant la totalitat del brancatge de la capçada, els
plàtans del Torrent del Reguissol, situats al costat del Torrent que es troba a la
banda dels habitatges del Carrer Pintor Fortuny de Can Barceló.
- Manteniment de l’arbrat de la part final del Torrent del Reguissol on es troba el
pont que connecta amb el carrer Picasso, d’acord amb les peticions que sorgeixin
dels Serveis tècnics municipals. L’actuació es portarà a terme entre els mesos
de desembre i gener.
- Actuació de selecció anual de tanys de les soques de plàtans situades a la
banda del Torrent contrari als habitatges.
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6) Dades econòmiques del contracte
L’import dels treballs de cada campanya de poda s’ha determinat atenent al tipus
de poda a portar a terme i al nombre i característiques dels peus on cal actuar.

Campanya

Nombre
peus
brocada

Preu
unitari

Nombre
peus
manteniment

Preu
unitari

Nombre
peus
capçada
mitjana

2021/2022

47

97,34

6

47,23

171

49,56

13.333,12

2.799,96

16.133,08

2022/2023

47

97,34

47

47,23

0

49,56

6.794,79

1.426,91

8.221,70

2023/2024

47

97,34

6

47,23

0

49,56

4.858,36

1.020,26

5.878,62

2024/2025

47

97,34

6

47,23

171

49,56

13.333,12

2.799,96

16.133,08

38.319,39

8.047,09

46.366,48

Preu
TOTAL
unitari

TOTAL

IVA

TOTAL

La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació és de 20.127,91 € més
4.226,87 € d’IVA que suposa un import total de 24.354,78 €, que es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació
Any
pressupostària

Import
sense IVA

IVA

Import IVA Import total

1.171.21005

2022

13.333,12 21%

2.799,96

16.133,08

1.171.21005

2023

6.794,79 21%

1.426,91

8.221,70

20.127,91 21%

4.226,87

24.354,78

TOTAL
Valor estimat
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El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 38.319,39 més 8.047,09 € d’IVA.
Import
sense IVA

IVA

Total
IVA

amb

Vigència inicial

2 anys

20.127,91

4.226,87

24.354,78

Pròrroga

2 anys

18.191,48

3.820,22

22.011,70

Modificació contracte
Total

38.319,39

-

8.047,09

46.366,48
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Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte
Durada del contracte
El contracte és de dos anys prorrogables dos anys més.
7) Condicions mínimes de la solvència tècnica i econòmica i altres
requeriments exigits per a presentar-se a la licitació
La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant:
-

Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit a
l’any de més volum dels tres últims acabats i ha 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.

La solvència professional o tècnica i altres requeriments s’ha d’acreditar mitjançant:
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-

Haver realitzat serveis de la mateixa naturalesa o similar del contracte
objecte d’aquesta licitació en el transcurs dels últims 3 anys, amb el requisit
mínim que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior a l’import anual del contracte. S’acreditarà mitjançant una declaració
responsable signada pel licitador que inclogui: una relació on es detalli el títol
i descripció del servei, import, dates i destinataris (públics o privats dels
contractes). Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en
poder seu que acreditin la realització de la prestació; si escau, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

8) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit
s’indiquen:
1. Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte.
Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat pel contractista
principal destinat a l'execució del contracte.
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2. L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a
l’execució d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta
de les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o
conveni d’empresa que el millori.
3. L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents.
En tots els casos i a efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de
remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on
constin les dades que permetin comprovar el compliment de les condicions
especials d’execució.
9) Possibilitat de modificació del contracte
No es preveu modificació de contracte
10) Termini de garantia del contracte
Serà d’un període màxim de 6 mesos, des de la realització de la poda, mitjançant
inspecció dels serveis tècnics per comprovar que s’han realitzat la totalitat dels
treballs fets i el bon aspecte i desenvolupament dels arbres.
Santa Maria de Palautordera
Rosa Maria Alentorn Farré
Tècnica en medi ambient municipal
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