MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha de dur a terme els serveis de
jardineria i manteniment de zones verdes municipals i espais públics, vinculats amb
l’activitat i competències pròpies que hi du a terme.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no disposa en la plantilla de personal
vigent del perfil adequat per dur a terme les tasques del servei esmentat. El servei no és
considera una funció permanent de l’Administració, i requereix d’una formació
especialitzada. Es proposa l’execució dels serveis esmentats mitjançant la contractació
d’empreses especialitzades.
b. Marc normatiu
Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es
registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de la jardineria per als anys 2017 a 2020
(codi núm. 99002995011981).
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 (LCSP), i a les disposicions que la
desenvolupen; al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en tot allò que no hagi quedat superat per la LCSP; a la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i al Reial Decret 55/2017, de 3
de febrer, que la desenvolupa; supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de normes
administratives i, en defecte seu, a les normes de dret privat.
3. Objecte del contracte
Prestació del servei de jardineria i manteniment de zones verdes municipals i espais
públics, d’acord amb la forma, abast, condicions i extensió que es determinin. El contracte
definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la qual es
traslladen 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.
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis del Vocabulari Comú de Contractes
Públics (CPV) següents:
77311000-Serveis de manteniment de jardins i parcs
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Procediment: Contracte de servei per procediment obert ordinari subjecte a regulació
harmonitzada
Assumpte: Servei de jardineria i manteniment de zones verdes municipals i espais públics

77310000-Serveis de plantació i manteniment de zones verdes
El termini d'execució i lloc d'execució serà de dos anys i al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. Es contempla una pròrroga màxima d’un any, en períodes mínims
mensuals, sense excedir en total els tres anys.
4. Anàlisi tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant contractarà els serveis de jardineria i
manteniment de zones verdes municipals i espais públics que es relacionen a continuació,
agrupats per lots definits per la seva funcionalitat pròpia i adequació orgànica a l’estructura
departamental de l’ens municipal:
Lot 1. Vandellòs
a. Vandellòs
b. Masboquera
c. Masriudoms
d. Vanessa Park
Lot 2. L’Hospitalet de l’Infant
Urbanització Infant
Corralets
La Porrasa
Urbanització Sant Roc
Polígon Les Tàpies I
Polígon Les Tàpies II
Zones N340

Seran espais d’actuació del servei de jardineria tots aquells espais verds i carrers que es
relacionen, ocupables de forma habitual o esporàdica pels ciutadans en general. Sense
caràcter exhaustiu, seran espais d’actuació els següents:
a. Erms, voreres i paviments de la zona d’adjudicació.
b. Paviments tou.
c. Parterres de gespa.
d. Parterres d’entapitzants.
e. Parterres de flor.
f. Parterres arbustius.
g. Bardisses 0-1m d’alçada a 2 cares.
h. Bardisses 1-2m d’alçada a 2 cares.
i. Bardisses >2m d’alçada a 2 cares.
j. Tanca vegetal 0-2m d’alçada.
k. Tanca vegetal >2m d’alçada.
l. Arbust aïllat.
m. Jardinera amb reg manual.
n. Arbrat viari caducifolis.
o. Arbrat viari perennifolis.
p. Arbrat viari coníferes.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

q. Palmàcies.

I en general, qualsevol carrer no inclòs a les categories precedents, que pertanyi a la zona
adjudicada i es consideri la seva necessitat d’arranjament en jardineria. La cura de les
zones verdes serà integral, amb tots els elements que contingui excepte els tancaments i
zones de parcs infantils, esportives o de fitness, tot i que no s’esmentin expressament. El
treball de jardineria i neteja s’efectuarà de tal manera que en cap moment es vegi pertorbat
el normal funcionament de les activitats desenvolupades a l’espai. Els treballs de jardineria
es realitzaran mitjançant el procediment més adient a la naturalesa de les plantes i espais
a tenir-ne cura, de manera que s’evitin els danys i molèsties a les plantes i a les persones
per procediments inadequats. Les feines a realitzar estan detallades en el plec de
clàusules tècniques i de clàusules tècniques específiques.
Descripció dels parcs i jardins i espais públics
LOT 1. VANDELLÒS













Zones de gespa: manteniment, reposició, neteja (un cop per setmana) i adob 3 cops a
l’any.
Altres zones (arbrat, arbustives, etc): adob un cop a l’any.
Zones de reg: reposició per l’empresa de tot el material trencat tant a la gespa com a
les altres zones de reg pel mateix model de material que hi havia o de qualitat superior.
Carrers i escocells: herbicida d’acord amb les indicacions del servei de medi ambient
de l’Ajuntament, mínim 4 cops a l’any.
Palmeres i arbres: poda un cop a l’any i tractament contra el morrut de la palmera amb
els productes autoritzats en cada moment.
Pins: tractaments per endoteràpia contra la processionària.
S’haurà de fer la neteja de les zones de parcs i jardins un cop per setmana, això inclou
les zones amb graveta.
En general, si hi ha un arbre que s’ha torçat molt, o està trencat, el servei haurà
d’avisar convenientment al departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i passar-li un
pressupost del que val la reposició.
Es trauran al menys dos cops a l’any els brots xucladors, preferentment quan siguin
petits, per evitar l’esgotament dels arbres.
Les restes de poda o de desbroçar es trauran de forma immediata i es gestionaran
correctament, evitant deixar cap tipus de resta al carrer ni a parcel·les particulars.
No es podarà mai amb vent fort que pugui causar perjudicis a persones o treballadors.

a. Vandellòs





Manteniment i reg de les plantes dels edificis de l’ajuntament, del casal d’avis i
de l’auditori.
Poda anual de les moreres
Piscina: adob, manteniment i reposició de la gespa i manteniment dels arbres i
si cal tractament contra plagues.
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Tasques generals per a totes les zones:















Tanca piscina: xiprers: poda 3 cops a l’any i tirar productes fungicides.
Carrers i escocells: herbicida 4 cops a l’any mínim.
Carrer Nou: terraplè: Manteniment de la zona i de la tanca de xiprers.
Herbicida al voltant dels dipòsits de l’aigua.
Camp de futbol: treure herbes i esporgar arbres.
Patis de les escoles: neteja manual de l’herba i poda dels arbres.
Parcs infantils: neteja i manteniment setmanal i treure l’herba manualment
quan calgui.
Plataners enfront del “tandi”: manteniment i poda.
Arbres que rodegen el cementiri: manteniment i poda de tots els arbres, inclòs
el que hi ha just davant del cementiri.
Zona entrada al poble: manteniment i poda dels arbres.
Baixada fins a la depuradora: podar xops.
Carrers i escocells: herbicida 3 cops a l’any.
Gespa: manteniment, reposició i adob, incloent les zones de la carretera.
Deixalleria i cementiri: poda dels arbres i evitar el creixement de les herbes per
fora.
Zona de la benzinera: manteniment de la tanca de xiprers, rosers i palmeres.
Rentador: evitar el creixement de les males herbes.
Manteniment jardineres carrer Amunt.
Plaça Catalunya: manteniment i neteja.
Ca la Torre: Manteniment general del jardí: evitar les males herbes, poda dels
arbres i prevenció de malalties. Reposició de plantes anuals amb flors 2 cops
l’any, una d’elles abans de les festes majors. Reg de les plantes en torreta.
Les podes dels arbres es realitzaran amb un elevador en arbres que mesurin
més de 3 metres d’alçada. Les podes es realitzaran conforme a la manera
generalment acceptada en l'exercici de la jardineria.

b. Masboquera



Arbres: Poda i adob anual. Les podes dels arbres es realitzaran amb un elevador en
arbres que mesurin més de 3 metres d’alçada. Les podes es realitzaran conforme a
la manera generalment acceptada en l'exercici de la jardineria.
 Plantes a les jardineres: reposició 2 cops a l’any (una d’elles abans de les festes
majors), manteniment continuat, adob 2 a 3 cops l’any.
 Terraplè rentador: tirar herbicida i fer la poda i el manteniment, control de plagues
dels pins.
 Escoles velles: manteniment del plataner i aplicació d’herbicida al voltant 3 cops a
l’any.
 Herbicida: Carrers i escocells, 4 cops a l’any mínim.



Barranc: neteja manual de les herbes (evitar l’herbicida) 3 cops a l’any.
Altra part del barranc: Poda ailants i neteja amb desbroçadores.
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Neteja amb desbroçadora de la parcel·la de l’entrada als cavalls.
Rentador: desbroçada de les herbes mínim tres cops a l’any i neteja quan calgui.
c. Masriudoms













Esplanada dels pins: herbicida 4 cops a l’any mínim i tractament processionària.
Terraplè amb heura i planta vivaç: adob 1 cop a l’any i neteja i manteniment
mensual.
Herbicida a la zona de la depuradora: 4 cops a l’any.
Moreres: poda tradicional i adob anual.
Rosers: manteniment mensual, podes quan calgui (després de les floracions i al
final de la temporada vegetativa), adob 3 cops a l’any i tractaments necessaris per
evitar plagues. Evitar l’herbicida.
Palmeres: poda i prevenció del morrut.
Plantes de temporada: reposició 2 cops a l’any, una d’elles just abans de les festes
majors. Manteniment i reg de les plantes de temporada (si no pot ser automatitzat,
manual) i de les plantes vivaces, sobretot a l’estiu.
Xops: esporgar i herbicida pels voltants.
Gespa: adob 3 cops a l’any, manteniment continuat, reposició quan calgui i neteja
(un cop per setmana).
Herbicida: Carrers i escocells, 4 cops a l’any mínim.
Les podes dels arbres es realitzaran amb un elevador en arbres que mesurin més de
3 metres d’alçada. Les podes es realitzaran conforme a la manera generalment
acceptada en l'exercici de la jardineria.







Gespa: adob 3 cops a l’any, manteniment continuat, reposició quan calgui i neteja
(un cop per setmana).
Poda anual d’oliveres.
Parc: poda, neteja setmanal, treure les males herbes manualment no amb
herbicida.
Herbicida: Carrers i escorcells 3 cops a l’any
Les podes dels arbres es realitzaran amb un elevador en arbres que mesurin més de
2.5 metres d’alçada. Les podes es realitzaran conforme a la manera generalment
acceptada en l'exercici de la jardineria.

LOT 2. L’HOSPITALET DE L’INFANT
a. Urbanització Infant




Gespa: manteniment i reposició a la zona de l’entrada i davant dels contenidors
soterrats amb adob 3 cops a l’any.
Parcs infantils: treure herba manualment (evitar l’herbicida) i poda dels arbres
(garrofers, oliveres i ametllers) i neteja del parc tots els divendres.
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d. Vanessa Park





Poda palmeres un cop a l’any amb tractament del morrut.
Herbicida: 4 cops a l’any a les voreres i al terraplè de començament de Corralets.
Adobar i podar un cop a l’any els arbres. Les podes dels arbres es realitzaran amb
un elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria.
b. Corralets (inclosa rotonda)







Herbicida 4 cops a l’any incloent el costat de la carretera, les voreres, els terraplens
i els escocells.
Poda dels arbres un cop a l’any incloent carrers. Les podes dels arbres es realitzaran
amb un elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria.
Adobar un cop a l’any els arbres
Arranjament de la rotonda d’entrada: poda dels arbres, manteniment adequat dels
arbustos i de les plantes amb flor, reposició de marres, sega etc.
c. La Porrasa






Herbicida 3 cops a l’any incloent el costat de la carretera, les voreres, els terraplens
i els escocells.
Poda dels arbres un cop a l’any incloent carrers Les podes dels arbres es realitzaran
amb un elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria.
Adobar un cop a l’any els arbres
El parc de la Porrassa es mantindrà desbroçat d’herbes.
d. Urbanització Sant Roc



Neteja herbes i rames amb desbroçadora 3 cops a l’any.

e. Polígon Les Tàpies I (inclosa rotonda)







Poda dels arbres un cop a l’any. Les podes dels arbres es realitzaran amb un
elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria. Es rectificarà en la mesura del possible els arbres que hagin estat mal
podats fins ara, perquè quedin amb una capçada al més equilibrada possible.
Es rectificarà amb tutors els arbres que estiguin lleugerament torçats i es canviaran
els que estiguin molt torçats o trencats. Els arbres a canviar es pressupostaran a
banda del pressupost general.
Herbicida mínim 4 cops a l’any incloent herbes dels escocells i de les voreres i dels
terraplens.
Adobar totes les plantes un cop a l’any.
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Manteniment de la rotonda que hi ha entre els dos polígons: poda arbres, netejar,
treure males herbes i reposició de marres.
Específicament, dintre de la deixalleria, les naus d’Idetsa i de la Brigada Municipal:








Poda dels arbres i arbustives un cop a l’any. Les podes dels arbres es realitzaran
amb un elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria.
Es rectificarà amb tutors els arbres que estiguin lleugerament torçats i es canviaran
els que estiguin molt torçats o trencats. Els arbres a canviar es pressupostaran a
banda del pressupost general.
Herbicida mínim 4 cops a l’any incloent herbes dels escocells, de les voreres, de les
graves i dels parterres.
Adobar totes les plantes un cop a l’any.
Tenir cura dels parterres i substituir les plantes quan calgui.
Tanca de xiprers i troanilla: retallar dos cops a l’any.
Terraplens d’heura: manteniment i neteja.
f.








Polígon Les Tàpies II

Poda dels arbres un cop a l’any. Les podes dels arbres es realitzaran amb un
elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres d’alçada. Les podes es
realitzaran conforme a la manera generalment acceptada en l'exercici de la
jardineria. Es rectificarà en la mesura del possible els arbres que hagin estat mal
podats fins ara, perquè quedin amb una capçada al més equilibrada possible.
Es rectificarà amb tutors els arbres que estiguin lleugerament torçats i es canviaran
els que estiguin molt torçats o trencats. Els arbres a canviar es pressupostaran a
banda del pressupost general.
Herbicida mínim 3 cops a l’any incloent herbes dels escocells i de les voreres i dels
terraplens.
Adobar totes les plantes un cop a l’any.
Manteniment de la rotonda que hi ha entre els dos polígons: poda arbres, netejar,
treure males herbes i reposició de marres.
g. Zones N-340 (inclosa avinguda entrada)








Herbicida 4 cops a l’any incloent el costat de la carretera, les voreres, els
terraplens i els escocells.
Gespa: manteniment, reposició i neteja (un cop per setmana) i adob 3 cops
a l’any
Palmeres: poda a l’hivern i tractament del morrut
Heura terraplens: manteniment i neteja dels papers
Arbustos rotondes: poda 3 cops a l’any i adob un cop a l’any.
Pins: tractament endoteràpia de prevenció de la processionària.
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Moreres, oliveres, jacarandes etc: poda i adob anual. Les podes dels arbres
es realitzaran amb un elevador en arbres que mesurin més de 2.5 metres
d’alçada. Les podes es realitzaran conforme a la manera generalment
acceptada en l'exercici de la jardineria.

5. Anàlisi econòmica
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:

Lot

Descripció

1

Vandellòs

2

L’Hospitalet de l’Infant

a. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació dels lots del contracte (2 anys) és de:

Import de l’IVA (21%)

PBL IVA inclòs:

Lot 1

120.518,64 €

25.308,91 €

145.827,55 €

Lot 2

114.956,16 €

24.140,79 €

139.096,95 €

Total

235.474,80 €

49.449,71 €

284.924,51 €

A tal efecte, el pressupost base de licitació es desglossa, per lots, en els conceptes
següents:
Lot 1 Vandellòs
Lot 1

2 anys

Personal

65%

78.337,12 €

Productes

8%

9.641,49 €

Maquinària

12%

14.462,24 €

5%

6.025,93 €

10%

12.051,86 €

Altres
Benefici
PBL IVA
exclòs

Lot 2 l’Hospitalet de l’Infant

120.518,64 €

Codi Validació: 5E6NL3AYC539QC6H2KA7XZDF4 | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10

PBL (2 anys) IVA exclòs:

Lot 2

2 anys

Personal

65%

74.721,50 €

Productes

8%

9.196,49 €

Maquinària

12%

13.794,74 €

5%

5.747,81 €

10%

11.495,62 €

Altres
Benefici
PBL IVA exclòs

114.956,16 €

Per al càlcul de la despesa prevista de personal, s’ha tingut en compte la Resolució de 25
de gener de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el
Conveni col·lectiu del sector de la jardineria per als anys 2017 a 2020 (codi núm.
99002995011981).
b. Valor estimat

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 2 anys

235.474,80 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) màx. 20%

47.094,96 €

Pròrroga (IVA exclòs) màx. 1 any

57.478,08 €

Total Valor Estimat (IVA exclòs)

340.047,84€

El sistema de determinació del preu és a tant alçat. El preu del contracte és el
d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En
el preu es consideren incloses totes les despeses que s’originin com a conseqüència de
les obligacions que s’han de complir durant l’execució del contracte.
6. Anàlisi del procediment
a. Justificació del procediment
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
per la qual es traslladen 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. El contracte
definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor estimat, exclòs l’IVA, és
igual o superior a 221.000€.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert ordinari, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors. L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu
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c. Preu del contracte

b. Qualificació del contracte
77311000-Serveis de manteniment de jardins i parcs
77310000-Serveis de plantació i manteniment de zones verdes
c. Durada
El termini d'execució i lloc d'execució de cadascun dels lots serà de dos anys i al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es contempla una pròrroga màxima d’un any, en
períodes mínims mensuals, sense excedir en total els tres anys. La durada del contracte
es comptarà des de la data fixada en el document contractual.
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