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ÀREA DE PLANIFICACIÓ URBANA
SERVEI D’OBRA PÚBLICA

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE PLANTACIONS D’ARBRAT AL CASC
URBÀ DE RUBÍ.

1. OBJECTE DE L’INFORME
El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28
i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Conforme estableix l’apartat 4 de l’article 116 de la LCSP i pel que fa a un contracte de serveis per
la plantació d’arbrat al casc urbà de Rubí, que es tramitarà per procediment obert simplificat, a
l’expedient s’han de justificar adequadament els següents extrems:
-

-

-

“La elección del procedimiento de licitación”
“La clasificación que se exija a los participantes”
“Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las
condiciones especiales de ejecución del mismo”
“El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen”
“La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional”.
“En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios”
“La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”

En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en compte,
incloent les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs
de clàusules administratives particulars.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis per la Plantació d’arbrat al casc urbà de Rubí
Els treballs i les tasques a realitzar es relacionen a la clàusula 3.2 del plec de prescripcions
tècniques.
La memòria d’actuacions es pot consultar al següent l’enllaç:

https://bustia.rubi.cat/s/pc25P8D2nzCMLeZ
3. TIPUS CONTRACTUAL
D’acord amb l’article 17 de la LCSP, es tracta d’un CONTRACTE DE SERVEIS. La Codificació
corresponent a l’objecte del contracte és la següent:
Vocabulari comú de contractes públics - CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008, de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel
qual s'aprova el CPV i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre els procediments dels contractes públics, en el referent a la revisió dels CPV:


Codi CPV núm.

71421000-5: Servicios de jardinería paisajística.
77310000-6 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes

4. NECESSITAT DE CONTRACTAR I INSUFICIÈNCIA DE MEDIS
El pressupost municipal contempla una sèrie de projectes d’inversió que són estratègics per a la
transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes condicions d’utilització i
seguretat per a les persones o usuaris.
La competència municipal per a la realització dels referits treballs té emparament a l’article 25.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), concretament a la
lletra b) que conté la següent matèria:
“b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas
urbanas.”
L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per a dur a
terme el contracte de serveis per a la Plantació d’arbrat al casc urbà de Rubí, motiu pel qual cal
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
5. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE
La unitat encarregada del seguiment, gestió i supervisió dels treballs és el Servei de d’Obra
Pública
Aquesta unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista i de les obligacions
al seu càrrec, com també de les que són a càrrec dels eventuals subcontractistes, proposant la
incoació dels corresponents expedient de penalització, incidències en l’execució (modificacions,
pròrrogues, etc.) i, si escau, resolució anticipada.
6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 62.1 de la LCSP es designa com a responsable del contracte a Marc
Armengol Puig, o persona que el/la substitueixi, a qui li correspon supervisar l’execució i també
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar la correcta realització de
la prestació pactada. Dins d’aquestes funcions genèriques, les facultats concretes que
s’atribueixen a la persona responsable del contracte són les següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals, en especial verificar i constatar la vigència durant el termini d’execució del
contracte de la pòlissa de responsabilitat civil.
b) Interpretar tècnicament el contracte.
c) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats.
d) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a
diferents aspectes de l’execució del contracte, entre els quals, hi figuraran l’adequació del
disseny, l’assoliment dels objectius previstos amb la contractació, els resultats finals
obtinguts i les qüestions relacionades amb els aspectes tècnics i els pressupostaris, amb
indicació de les eventuals desviacions.
f)

Revisar i conformar les factures que presenti el contractista.

g) Les relacionades amb l’acte de recepció del servei i les seves incidències, inclòs el
requeriment d’esmena de deficiències i l’assenyalament de termini a tals efectes, com
també la signatura de l’acta de recepció o conformitat.
h) Les relacionades amb la liquidació del contracte.
i)

Verificar el compliment per part del contractista i, si escau, els subcontractistes de la resta
d’obligacions que els són pròpies, en especial, en matèria salarial i de Seguretat Social. A
aquests efectes, requerirà la documentació pertinent i obtindrà, fins i tot d’ofici, de la
Tresoreria General de la Seguretat Social la informació precisa sobre l’estat en què es
troba el contractista.

7. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
No procedeix la divisió en LOTS, de conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la divisió
del contracte en lots degut a que els factors que intervenen per tal de que un arbre arreli en el lloc
definitiu, són diversos. Entre d’altres cal anomenar el subministrament (arrencada a viver, acopi,
transport, descàrrega) acopi posterior, tasques de plantació (mides de forats, qualitat de les
terres, plantació pròpiament dita) i els posteriors regs.
No es considera adient la seva divisió en lots, donat que el subministrament dels arbres i les seves
condicions de transport, així com també les tasques auxiliars i les de plantació i posteriors regs,
tenen una relació directa en el termini de garantia que es demana sobre la vida de l’arbrat que
s’implanta.
8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren al
document CAMPANYA PLANTACIÓ ARBRAT CASC URBÀ DE RUBÍ 2022/2023 de data Juny
2022.
La justificació de preus es basa en el banc de preus del Institut de Tecnologia de la Construcció
(Itec) realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. El preu de cada
partida unitària recollida en el quadre de preus de la memòria contempla la seva total realització,
incloent el subministrament i la col·locació, excepte aquells casos en què s’indiqui altra cosa de
forma concreta. El mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les
partides per la quantitat d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació aplicable un cop
sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en concepte de despeses generals i un 6% en
concepte de benefici industrial, finalment s’aplica l’IVA vigent.

El pressupost base de licitació inclou totes les despeses directes o indirectes, inclosos tots els
tributs, taxes i cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar
per a una correcta execució de l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars de la licitació, i al document Pressupost de la memòria.
El pressupost base de licitació desglossat tenint en compte els costos directes i indirectes de mà
d’obra, maquinària i materials de mercat, les despeses generals i el benefici industrial, és:
CONCEPTE
Mà d'obra
Materials
Maquinària
Altres conceptes
SUMA

PEM
DG 13%
16.528,09 2.148,65
€
€
52.873,43 6.873,55
€
€
24.726,26 3.214,41
€
€
23.067,43 2.998,77
€
€
117.195,2 15.235,38
1€
€

BI6%
VEC
IVA 21%
991,69 € 19.668,43 4.130,37
€
€
3.172,41 62.919,38 13.213,07
€
€
€
1.483,58 29.424,25 6.179,09
€
€
€
1.384,05 27.450,24 5.764,55
€
€
€
7.031,71 139.462,3 29.287,08
€
0€
€

SUMA
23.798,80
€
76.132,45
€
35.603,34
€
33.214,79
€
168.749,3
8€

%
14,10%
45,12%
21,10%
19,68%
100,00%

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació del contracte és
de 168.749,38€, i correspon al límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre
l’òrgan de contractació, i es desglossa segons el següent detall:







117.195,21€, pressupost d’execució material (PEM).
15.235,38€, 13% benefici industrial.
7.031,71€, 6% despeses generals.
139.462,30€, Valor Estimat de Contracte.
29.287,08€, 21% Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
168.749,38€, pressupost per contracte amb IVA inclòs.

La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de
preu que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net
l’oferta serà exclosa.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació i les estimacions del contracte abans esmentades, el
valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 139.462,30€ sense l’IVA.

10. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.
Les aplicacions pressupostàries on s’imputarà la despesa son les següents:

2022 4 PARCS 1 1 7U047 1710C 61900
2022 4 PARCS 2 1 7U047 1710D 61900

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i
l’informe de la Intervenció.
Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització
es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb
el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
11. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat, d’acord amb el previst a l’article 159 de la LCSP i tenint en compte el
valor estimat del contracte.

12. PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS
Els preus unitaris contractuals s’obtindran aplicant a tot els preus unitaris del pressupost de la
memòria el percentatge de baixa que representi l’oferta econòmica de l’adjudicatari respecte del
pressupost base de licitació, IVA exclòs. La mateixa regla s’aplicarà a les partides alçades que hi
figuren al pressupost de la memòria d’actuacions.
L’obligació de l’Ajuntament de Rubí de satisfer l’import total de l’oferta econòmica de l’adjudicatari
dependrà del nombre d’unitats executades multiplicat pel respectiu preu unitari contractual i d’allò
que resulti de la regla anterior respecte de les partides alçades.
D’acord amb l’establert a l’article 103 de la LCSP el preu d’aquest contracte:
a) No serà objecte de revisió periòdica i predeterminada en tant que es tracta d’un contracte
de serveis i no hi ha inversió a recuperar en un període igual o superior a cinc anys.
b) No serà objecte de revisió periòdica no predeterminada, ni de revisió no periòdica, perquè
durant la duració del contracte, fins i tot en el supòsit que el servei a realitzar s’estengui
més enllà dels 2 mesos, no es preveuen variacions significatives en el cost de les
despeses directes i indirectes.
13. DURADA DEL CONTRACTE
El termini màxim per a l’execució del servei serà de 90 dies naturals, a comptar a partir del dia
següent al de formalització del contracte, o en el seu cas serà pel termini inferior proposat amb la
seva oferta per l’adjudicatari a la licitació.

14. REQUISITS DE SOLVÈNCIA
El règim sobre solvència que consta en aquest apartat és aplicable a qualsevol licitador espanyol
o licitador estranger nacional d’un Estat, membre o no, de la Unió Europea o signatari de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.
Les solvències que han de disposar els licitadors, és la següent:
14.1. Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera del licitador s’ha d’acreditar mitjançant els següents
mitjans:
D’acord amb el previst a l’article 87.1 lletra a) de la LCSP, la xifra anual de negocis, referida a
l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos i disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats del licitador i de presentació de les ofertes, per import igual
o superior a 209.193,45 € equivalent a 1,5 vegades el valor estimat del contracte (VEC).
El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Justificació del criteri: L’elecció del criteri de solvència previst a l’article 87.1 lletra a) es
justifica en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de
l’empresa i del seu grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al
funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que
l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa al
criteri de solvència que s’estableix a l’article 87.1.b) de la LCSP el seu objecte és
marcadament professional, tota vegada que les prestacions pròpies de plantat d’arbres ha de
ser desenvolupades per personesamb titulació oficial o habilitació professional adequada. Pel
que fa a la resta de criteris assenyalats a l’article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni
net perquè es centra més aviat en la dimensió i la situació econòmica patrimonial i no en la
producció.
14.2.

Solvència tècnica o professional

D’acord amb l’article 90 de la LCSP, s’acreditarà la solvència tècnica o professional
mitjançant la presentació en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació d’una relació dels
principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que són objecte del
contracte en el curs dels darrers tres anys, en la que s’indiqui:
a) El lloc de la prestació del serveis o treballs executats.
b) L’import dels serveis o treballs executats, amb detall del seu abast i la seva data d’inici i
finalització.
c) El destinatari públic o privat dels mateixos
A aquesta relació s’acompanyarà els següents documents:




Si el destinatari és una entitat del sector públic: el certificat expedit pel propi ens en el que, a
més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme.
Si el destinatari és un subjecte privat: el certificat expedit per aquest subjecte privat en el que,
a més de les dades anteriors, s’expressi si els treballs es van dur a bon terme. En defecte
d’aquest certificat o quan les seves dades no siguin completes, es presentarà una declaració
del licitador acompanyada dels documents en el seu poder que acreditin tots els extrems
requerits o els que hi manquin.
L’import anual acumulat que s’haurà d’acreditar en l’any de major execució dels tres últims
anys, serà igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (VEC), és a dir 97.623,61€.

Per valorar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l’objecte del
contracte, es tindran en compte els corresponents al mateix grup i subgrup de classificació al
que correspon el contracte i, si no hi hagués classificació, s’atendrà a si els serveis o treballs
realitzats són d’igual o similar naturalesa als que constitueixen objecte del present contracte,
podent correspondre a alguna o més d’una de les següents codificacions: 71421000-5:
Servicios de jardinería paisajística /77310000-6 Servicios de plantación y mantenimiento de
zonas verdes
Justificació del criteri: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir
avalats els serveis o treballs realitzats per certificats de bona execució, es pot presumir
l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en el resultat final. La resta de criteris assenyalats a
l’article 90.1 de la LCSP es descarten perquè en uns casos constitueixen pròpiament
requisits de capacitat per a contractar o bé s’imposen com a compromís dels licitadors de
dedicar o adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans personals, tal i com es
regula a l’apartat 4 següent (per exemple, les titulacions o l’equip tècnic), en d’altres no
afegeixen cap valor a la prestació (per exemple, la descripció d’instal·lacions o de
maquinària) i en d’altres són inapropiats (per exemple, el control extern o les mesures de
gestió mediambiental).
En cas que el contractista sigui una empresa de nova constitució, entenent per aquesta la
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica o professional que haurà de
disposar,conforme l’article 90.4 de la LCSP, és la següent:
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en la
empresa,participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
14.3. Llengua de la documentació.
Tota la documentació que es presenti estarà redactada en qualsevol de les llengües
cooficials a Catalunya (català o castellà). La documentació redactada en alguna altra
llengua hauràd’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
14.4 Mitjans alternatius d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, quan per una raó vàlida el licitador no estigui en
condicions de presentar la documentació sol·licitada per a acreditar la seva solvència
econòmica i financera i/o la solvència tècnica o professional, se li podrà autoritzar la
presentació d’altres documents acreditatius sempre que es considerin apropiats.

A aquests efectes, es considera documentació apropiada la que preveu l’article 97 de la
LCSP.
14.5 Recurs a la solvència de tercers externs
Conforme estableix l’article 75 de la LCSP, el licitador podrà recórrer a tercers externs per a
integrar la solvència exigida. En aquest supòsit, el compromís d’integració i la documentació
acreditativa de la solvència econòmica i financera i/o tècnica o professional del tercer
s’hauran de presentar en el tràmit de requeriment previ a l’adjudicació, si el licitador és
requerit a aquests efectes.

15. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 145.1 de la LCSP, els criteris d’adjudicació s’han de
basar en la millor relació qualitat-preu o en un plantejament que atengui a la millor relació costeficàcia.
Tenint en compte la naturalesa i característiques del contracte, s’opta per utilitzar criteris
d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu, on el preu ha de ser, necessàriament, un
dels factors a considerar.
Considerant l’anterior, els criteris d’adjudicació i la respectiva proporció són els que tot seguit
s’indiquen:

Criteris automàtics
1) Proposició econòmica

PUNTUACIÓ
0 – 30

2) Qualitat
2.1) Reducció del termini per l’execució del contracte

0 – 20

3) Millores

0 – 50

TOTAL

0– 100

1) Proposició econòmica (0 a 30 punts).
La puntuació màxima de Pmàx. (30 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada. Amb
0 punts es valorarà l’oferta base.
La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment
proporcional de la puntuació:

Pi = Pmàx *

Bi __

Pi
Pmàx
Bi
Bmàx

= Puntuació de l’oferta a valorar
= Puntuació màxima
= Baixa de l’oferta a valorar
= Baixa màxima

Bmàx.

Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.
Justificació del criteri: es promou la rebaixa econòmica dins la relació qualitat-preu. Es
justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 30
punts. Aquesta fórmula consta justificada en la resolució del TCCSP núm. 390/2019 i en
l’informe “Estudi sobre les fórmules de valoració econòmica en les licitacions” emès en data
27 d’abril de 2021 per la directora en funcions de Serveis Centrals, que consta incorporat a
l’expedient de contractació.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Pel que respecta a la determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats en
l’oferta econòmica, s’aplicarà l’establert a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d’acord al descrit en l’article 149.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

2) Qualitat (0 a 20 punts)
2.1.)

Reducció del termini per l’execució del contracte (màxim 20 punts)

La puntuació màxima de Pmàx (20 punts) l’obtindrà l’oferta amb el termini (en dies naturals)
més baix d’execució del contracte. La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula,
que garanteix el repartiment proporcional de la puntuació:

Pi = 20 x

Ri __

Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Ri = Reducció de l’oferta a valorar. Diferència entre 90 dies i el termini
ofert
Rmàx = Reducció màxima

Rmàx.
L’oferta del licitador no pot ser igual ni superior al termini per a l’execució del servei, establert
en 90 dies naturals. L’oferta que no compleixi amb aquesta condició es valorarà amb 0 punts
pel que fa aquest criteri.
L’oferta de reducció del termini per a l’execució del servei es presentarà en número de dies
sencers, sense fraccions ni decimals. En cas de presentar-se amb fraccions i/o decimals
l’oferta s’arrodonirà a la baixa en número sencer. Els dies es consideraran naturals.
Per a aquest criteri es fixa com a paràmetre d’anormalitat 30 dies naturals. Per sota d’aquest
termini d’execució no es considera viable tècnicament la correcta i adequada execució del

contracte per raó dels treballs a realitzar. Per aquestes raons es considera que per sota el
termini de 30 dies naturals no es pot garantir l’acompliment satisfactori de la totalitat del
contracte. Tota oferta que minori aquest paràmetre s’aplicarà aquest mínim de 30 dies fixat.
Justificació del criteri: es promou la reducció del termini per a l’execució del servei per tal de
cobrir amb la major brevetat possible la necessitat perseguida amb aquest contracte i la
posterior execució de les obres.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
No es contempla la baixa anormal per aquest criteri

3) Millores (0 a 50 punts).
En el document CAMPANYA PLANTACIÓ ARBRAT CASC URBÀ DE RUBÍ 2022/2023 de data Juny
2022 i que s’adjunta com annex al plec tècnic consten una sèrie de millores que els licitadors poden
oferir amb les mateixes condicions que la resta del contracte, aquestes millores s’han valorat en:
PEM
Millora 1. Plaça la Sardana

PEM + despeses generals (13%) i
benefici industrial (6%)
14.650,78 €

12.311,58 €

Millora 2: Carrer Gràcia

1.154,72 €
7.888,43 €

970,35 €

Millora 3: Anul·lar escocells

6.628,93 €

Els licitadors podran oferir les millores de forma additiva, és a dir podran oferir només la
millora 1, la millora 1 i 2 i les millores 1, 2, 3, però no podran oferir les millores 2 i 3 per
exemple, d’acord amb l’ANNEX “MODEL CRITERI AUTOMÀTIC MILLORES”.
La puntuació màxima de Pmàx. (50 punts) l’obtindrà l’oferta que ofereixi el màxim de millores
acumulades. No oferir cap millora es valorarà amb 0 punts.
La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment
proporcional de la puntuació:

Pi = Pmàx *

N millora “I”i __
N millora

màx.

Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
N millora “i” = Millora del licitador que es valora, variable de 0 a 3
N millora màx = oferta màxima

Justificació del criteri: es promouen millores relacionades amb l’objecte del contracte la
relació qualitat-preu. Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix
proporcionalment els punts de 0 a 50 punts i en funció de la millora màxima que s’ofereixi.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
No es contempla la baixa anormal per aquest criteri. Només es podran oferir millores entre
els valors de 0 i 3.
ANNEX MODEL CRITERI AUTOMÀTIC MILLORES
No s’ofereix millora
Millora 1
Millora 1+2
Millora 1+2+3

N millora “i”
0
1
2
3

MARCAR AMB X

En cas de marcar més d’una casella, s’entendrà que s’ofereix la casella que tingui més
millores i el licitador quedarà obligat a executar-les.
16. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte siconcorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la LCSP, de conformitat
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en
l’article 207 dela LCSP.
17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
A) Condicions especials d’execució
Conforme a la nomenclatura i contingut de l’article 202 de la LCSP, s’identifiquen cinc
categories de condicions especials d’execució (les de caràcter social, les de caràcter ètic,
les de caràcter mediambiental, les relacionades amb la innovació i les d’altre ordre) que es
poden establir a la contractació pública sempre que tinguin vinculació amb l’objecte del
contracte, no siguin discriminatòries i siguin compatibles amb el dret comunitari.
Tanmateix, només és obligat incloure en el PCAP alguna mesura relacionada “con la
innovación, de tipo medioambiental o de tipo social” d’entre les que enumera l’apartat 2 del
mateix precepte.
De conformitat amb el que determina l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents
condicions especials d’execució de tipus mediambiental:
L’Ajuntament, en la realització dels serveis i treballs objecte del contracte, sol·licita a les
empreses contractistes l’adopció de criteris mediambientals com són la utilització de
productes amb qualitats ambientalment positives i el foment de l’estalvi en recursos
materials. Concretament es sol·licita:
Que els residus generats en les tasques establertes en el Plec de clàusules tècniques

s’hauran de gestionar correctament. I per tant:



Els residus de tipus orgànic (terres, soques i arbres talats) es portaran a la planta
de compostatge més propera al municipi.
Els residus no compostables com son els que es poden generar en el tapat
d’escocells es separaran i es gestionaran en una planta de reciclatge de runes i
altres residus dela construcció més propera al municipi.

Justificació de l’elecció de la condició especial d’execució escollida: Tenint en compte la
naturalesa i característiques del contracte, així com el que disposa l’article 202 de la
LCSP, s’opta per establir condicions especials d’execució de tipus mediambiental. Tenint
en compte la naturalesa i característiques del contracte, es descarten condicions especials
d’execució en matèria d’innovació, ja que l’objecte del contracte no dóna pas a la recerca,
la investigació o el desenvolupament de solucions per a futures necessitats, ni a quelcom
innovador en la seva execució. Entre les diverses possibles s’han triat les consideracions
que fomentin la utilització de productes amb qualitats ambientalment positives i promoguin
l’estalvi en recursos materials.
Verificació de la condició especial d’execució: El compliment d’aquestes consideracions
mediambientals serà supervisat i verificat pel responsable del contracte en el transcurs del
desenvolupament dels treballs objecte del contracte, demanant al contractista un
certificat de la planta de compostatge i de la planta de reciclatge de runes i altres residus
de la construcció, on especifiqui, al menys, la identificació de qui entrega els residus, qui
la rep, la procedència dels residus, la quantitat expressada en tones o metres cúbics i el
tipus de residus entregats.
B) Obligacions essencials del contractista
Són obligacions essencials a càrrec del contractista:
a) Les respectives condicions especials d’execució relacionades a la lletra A)
precedent.
b) El pagament de la prima de la pòlissa d’assegurança, de conformitat amb les
condicions i termes que es preveuen a l’apartat 21 d’aquest informe.
c) Durant el termini d’execució del respectiu servei, en el seu cas el pagament dels
salaris i de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents als treballadors de
l’adjudicatària i/o dels honoraris dels professionals que s’adscriguin a l’execució
del contracte.
C) Altres obligacions del contractista
A més de complir amb les obligacions essencials, el contractista està obligat a:


Designar un interlocutor amb qui la unitat encarregada del seguiment i execució
ordinària del contracte i/o la persona responsable del contracte establiran totes les
comunicacions operatives derivades de l’execució del contracte.



Responsabilitzar-se de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis efectuats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Ajuntament de Rubí o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.



Subministrar i plantar els arbres amb les mides i format que s’indica en la taula
resum de la memòria, en cas de no poder-lo plantar consultar amb el responsable
delcontracte quina solució adoptar



Complir les disposicions vigents reguladores de la relació entre contractista i
eventuals subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.



Realitzar en nom i per compte propis i sota la seva exclusiva responsabilitat tots
aquells actes que siguin necessaris per al compliment del contracte.



Executar el contracte sota el seu risc i ventura.



Respondre dels danys causats a tercers, fins i tot al propi Ajuntament de Rubí,
com a conseqüència de la prestació i funcionament dels serveis, fent-se càrrec de
les indemnitzacions i reparacions que procedeixin, segons l’article 196 de la
LCSP. A aquests efectes, durant la vigència del contracte, haurà de tenir subscrita
la pòlissa d’assegurança a què es refereix l’apartat 21 d’aquest informe i estar al
corrent en el pagament de la prima o primes, justificant documentalment una i altra
cosa a l’Ajuntament de Rubí.



Adequar l’activitat i complir els principis ètics, les regles de conducta i les
obligacions de transparència que s’estableixin al PCAP a l’empara del que
disposen l’article 3.5 i l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte. El contractista i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía
dels drets digitals i, en allò que sigui aplicable, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que les
desenvolupin. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se
sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat.



Permetre en tot moment a l’Ajuntament de Rubí exercir el control i la fiscalització
sobre l’execució del contracte i el compliment d’obligacions, facilitant al respecte
tota la informació i documentació que si li requereixi.



Les altres que resultin del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars.

D) Autorització per a l’accés a la Tresoreria General de la Seguretat Social
Als efectes de verificar el compliment per part del contractista de les seves obligacions
amb la Seguretat Social i prevenir eventuals responsabilitats municipals per aplicació del
que disposa l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, caldrà que s’autoritzi a
l’Ajuntament de Rubí perquè, un cop formalitzat el contracte i durant tota la seva execució,
pugui accedir i obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades i els
documents necessaris.
18. RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en la
memòria aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les
unitats realment executades.
Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de
l’execució del present contracte es farà prèvia presentació de la factura, i una vegada
conforme pelresponsable del contracte.
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic i l’Ordre HAP/1650/2015, per la que es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures
de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l’Ordre
HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que
ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, el contractista té l’obligació
de presentar la factura electrònica al Registre Electrònic de Factures.
L’enllaç d’accés al Registre Electrònic de Factures municipal és:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:




Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
IntervencióMunicipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Rubí, NIF: P-0818300F

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:






Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor:
L01081846 Ajuntament de Rubí
Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors.
Centre Gestor: Servei de Projectes i Obra Pública

Tot els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
La factura electrònica presentada pel contractista haurà d’incloure el següent concepte:
Número d’Operació Definitiva (NOD) que facilitarà l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Rubí abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals
previstos, que es comptaran des de la data de la seva presentació. El pagament de la factura,
una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.
19. CAUSES DE RESOLUCIÓ
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a
213 de la LCSP i, amb caràcter específic en relació amb el contracte de serveis, pel que
estableix l’article 313 de la mateixa LCSP.
20. INCOMPLIMENTS, PENALITATS I DANYS I PERJUDICIS
A) Incompliment per demora en l’execució
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte
al compliment d’obligacions subjectes a termini legal o convencional, l’Ajuntament de Rubí
podrà optar, atenent a les circumstàncies concurrents, per resoldre el contracte o per la
imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte,
IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora en l’execució arribin a un múltiple del 5% del preu
del contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament de Rubí podrà optar per resoldre el contracte o acordar
la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
B) Incompliment per defectes del servei prestat
Si el contractista es demora a l’hora d’informar al responsable del contracte de qualsevol
incidència o circumstància advertida durant la realització del servei que pugui afectar a la seva
normal realització, o executa deficientment parts de la mateixa, o utilitza materials de qualitat
inapropiada o diferent a la prevista en la memòria i per això, o per qualsevol altra causa que li
sigui imputable, cal refer allò mal fet i/o realitzar treballs suplementaris, assumirà al seu
exclusiu càrrec aquestes actuacions d’esmena i/o suplementàries.
En cas que el contractista no hagi dut a terme, en tot o en part, les actuacions de què es tracti
dinsel termini que se li confereixi, se li podran aplicar les següents penalitats:

a) Descomptes a aplicar en cas d’oferir reducció de termini i incomplir-lo
Pel sistema de retribució d’aquest contracte, en cas que s’ofereixi una reducció de termini i
s’incompleixi per causes imputables al contractista, es descomptaran a la facturació 200 €
(abans d’IVA) per dia de termini que s’allargui l’execució dels serveis
b) Descomptes a aplicar en cas d’oferir una millora i no executar-la
Pel sistema de retribució d’aquest contracte, en cas que s’ofereixi una millora i no s’executi, es
descomptarà a la facturació l’import que consta a l’apartat de criteris d’adjudicació dels plecs i
que és (abans d’IVA):
PEM
Millora 1. Plaça la Sardana
Millora 2: Carrer Gràcia
Millora 3: Anul·lar escocells

12.311,58 €
970,35 €

6.628,93 €

PEM + despeses generals (13%) i
benefici industrial (6%)
14.650,78 €

1.154,72 €
7.888,43 €

Cas d’executar la millora parcialment, s’aplicarà la disminució de l’import només de la part no
executada i d’acord amb els preus que consten a l’annex del document CAMPANYA
PLANTACIÓ ARBRAT CASC URBÀ DE RUBÍ 2022/2023 de data Juny 2022.
L’anterior s’entén sense perjudici que l’òrgan de contractació pugui optar per la resolució del
contracte en atenció a les circumstàncies concurrents.
C) Aplicació de les penalitats
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte. L’acord d’imposició serà immediatament executiu i les penalitats es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin
d’abonar al contractista o en el seu cas sobre la garantia constituïda quan no es puguin deduir
delsreferits pagaments.
El total de les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament de Rubí al contractista no podran
excedir el 50% del preu del contracte, IVA exclòs, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.
D) Danys i perjudicis
Tant en els supòsits d’imposició de penalitats, com en els de resolució per demora o per
defectes de la prestació, l’Ajuntament de Rubí podrà exigir al contractista els danys i perjudicis
ocasionats, de conformitat amb el que disposen els articles 194.1 i 213.3 de la LCSP.

21. ASSEGURANCES

El contractista haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i, com a mínim, durant
l’execució del contracte, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les
responsabilitats que es poden derivar del desenvolupament i/o prestació dels serveis que
integren aquest contracte, amb un límit per sinistre no inferior a 150.000€
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions:
Haurà d’estar subscrita quan li sigui requerida amb caràcter previ a l’adjudicació i no podrà ser
rescindida per cap circumstància –excepte pel possible impagament de la prima– sense el
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de Ajuntament de Rubí.
A) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament
disponibles durant la prestació dels serveis, havent de procedir per part del
contractista ala seva reposició immediata conforme es vagin esgotant.
El contractista haurà de comunicar immediatament qualsevol incidència, anomalia o sinistre
que hagi tingut lloc.
22. SUBCONTRACTACIÓ
Serà d’aplicació el que estableix l’article 215 de la LCSP.
En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la
LCSP
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient
per acreditar-nel’aptitud.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte,
alguna de les conseqüències següents:
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el

segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.
23. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Tan sols és possible la cessió contractual en els termes previstos a l’article 214 de la LCSP.

24. CONSTITUCIÓ DE GARANTIES.
No es requereix la constitució de garantia definitiva d’acord amb el previst en l’article 159.6 f)
de la LCSP ni de garantia provisional d’acord amb el previst a l’article 106 de la LCSP.
25. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà de 12 mesos (1 any) posteriorment a la finalització de les
plantacions. Incloent possibles reposicions de baixes.
Finalitzat el termini de garantia sense que l’Ajuntament hagi formalitzat alguna reclamació de
l’existència de vicis o defectes en les feines realitzades, el contractista quedarà exempt de
responsabilitat per raó de la prestació efectuada.
26. CONCLUSIONS
Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions
econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en els plecs administratius.

L'arquitecte

13/07/2022 7:44:42

