Exp. MAH-2020-0838

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA JARDINERIA URBANA DE
LA CIUTAT DE LLEIDA, PARC DELS CAMPS ELISIS. MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DE FORMA
ANTICIPADA RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
L’Ajuntament de Lleida té encomanada la tasca de gestió i manteniment dels espais verds
de la ciutat. I per tal de donar continuïtat al manteniment, conservació i neteja del Parc dels
Camps Elisis, és fa necessari iniciar la nova licitació de l’esmentat contracte.
L’àmbit d’actuació previst en el parc dels Camps Elisis abasta una superfície de 56.288,16
m2. Els treballs de manteniment de jardineria que s’han de fer en els diferents elements que
l’integren son: manteniment de l’arbrat, manteniment de l’arbustiva, manteniment de les
zones de gespa i de pradera, manteniment de jardineres, gestió de papereres, manteniment
de fonts i estanys, manteniment del mobiliari urbà i neteja de paviments i camins.
JUSTIFICACIÓ DE LA FALTA DE MITJANS
La secció de Parcs i jardins no disposa de mitjans humans ni materials per poder assumir
les tasques de manteniment del Parc dels Camps Elisis.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
La ciutat de Lleida, en relació al manteniment de jardineria, s’ha distribuït en diversos
Sectors (2, 3, 4, 6, nous Espais i sector corresponent als Camps Elisis), de forma que cada
un té les seves característiques específiques, i és objecte de licitació separadament.
El Parc dels Camps Elisis es correspon a un bloc de jardineria, coherent amb la distribució
dels diferents sectors de tota la ciutat, pel que no es considera convenient incorporar la
divisió en lots en aquesta licitació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Es objecte d’aquest contracte el manteniment i la neteja de les zones enjardinades, arbrat,
paviments i mobiliari urbà del parc dels Camps Elisis mitjançant l’ocupació de persones amb
discapacitat, per tal que puguin realitzar un treball productiu, remunerat, que s’adeqüi a les
seves característiques personals i en faciliti la integració laboral.
Contracte reservat: El present contracte s’adjudicarà a un Centre Especial de Treball
d’iniciativa social, de conformitat amb la reserva prevista per la Disposició Addicional Quarta
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE
La data prevista per iniciar el contracte es el 16 de gener de 2021.
4. DURADA DEL CONTRACTE
Es preveu una duració del contracte de 2 anys, prorrogable si s’escau, per 2 anualitats més
fent prorroga any a any.
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5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
Atesa la naturalesa del contracte no s’estableix tipus de licitació, donat que el volum exacte
d’aquests serveis no es pot predeterminar. La despesa màxima prevista és 542.817,14 €
(sense iva) i de 646.312,68 € (iva inclòs), desglossat per tipus d’iva d’acord al següent
quadre:
període
16 gener a 31
desembre 2021
1 gener a 31
desembre 2022
1 de gener a 15
de gener 2023
Total

manteniment

iva (21%)

neteja

iva (10%)

214.716,24 €

45.090,41 €

45.721,51 €

4.572,15 €

310.100,31 €

223.699,17 €

46.976,83 €

47.709,40 €

4.770,94 €

323.156,34 €

8.982,93 €
447.398,34 €

1.886,42 €
93.953,66 €

1.987,89 €
95.418,80 €

198,79 €
9.541,88 €

13.056,03 €
646.312,68 €

•

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST PER TIPUS DE DESPESA:

•

Manteniment

CONCEPTE
Sous
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)
TOTAL COSTOS PERSONAL
TOTAL COSTOS MAQUINARIA
TOTAL COSTOS MATERIAL
Altres despeses i BI
TOTAL IVA EXCLÓS

Total

COST TOTAL (2 ANYS)
COST ANUAL
203.163,60 €
101.581,80 €
32.506,17 €
65.012,34 €
134.087,97 €
268.175,94 €
67.689,00 €
33.844,50 €
17.432,37 €
34.864,74 €
38.334,33 €
76.668,66 €
447.398,34 €
223.699,17 €

S’ha valorat necessària la dedicació al contracte de:
CATEGORIA
Tècnic mig (30%)
Encarregat (20%)
Oficial de 1a Jardiner
Oficial de 1a Arboricultor
Oficial de 1a Electricista
Oficial de 1a Pintura
Peó jardiner CET

DEDICACIÓ EN HORES

• Neteja
CONCEPTE
Sous
Seguretat Social a càrrec de l’empresa (32%)
TOTAL COSTOS PERSONAL
TOTAL COSTOS MAQUINARIA
TOTAL COSTOS MATERIAL
Altres despeses i BI
TOTAL IVA EXCLÓS

510 h
317,55 h
1.864,71 h
303,80 h
80,67 h
193,41 h
9.228,16 h

COST TOTAL (2 ANYS)
COST ANUAL
18.101,94 €
36.203,88 €
5.792,62 €
11.585,24 €
23.894,56 €
47.789,12 €
14.707,68 €
29.415,36 €
8.140,30 €
16.280,60 €
966,86 €
1.933,72 €
47.709,40 €
95.418,80 €
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S’ha valorat necessària la dedicació al contracte de:
CATEGORIA
Oficial de 1a Jardiner
Peó jardiner CET

DEDICACIÓ EN HORES
291, 01 h
2.066,30 h

Els costos salarials estan calculats en base al Conveni de Centres Especials de Treball de
treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya.
El pressupost màxim de licitació s’ha calculat tenint en compte el preu unitari màxim segons
el desglossament que figura en els diversos punts que conformen l’apart 6 Pressupost, del
plec de condicions tècniques particulars.
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.

6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

L’Import (SENSE IVA) del contracte i de les possibles prorrogues és:
període
16 gen. 2021-15 gen. 2023
16 gen. 2023-15 gen. 2025
Total

Manteniment sense
iva
447.398,34 €
447.398,34 €
894.796,68 €

Neteja sense iva
95.418,80 €
95.418,80 €
190.837,60 €

Total
542.817,14 €
542.817,14 €
1.085.634,28 €

El que fa un Valor estimat del contracte de 1.085.634,28 euros.

7. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA
Està subjecte a regulació harmonitzada.
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
En cas de que el licitador estigui classificat al Grup O, subgrup 6, Categoria 2 (anteriorment
B) quedarà eximit d’acreditar la solvència professional o tècnica.
9. SOLVÈNCIA

ECONÒMICA
PROFESSIONAL:

I

FINANCERA

I

SOLVÈNCIA

TÈCNICA

I

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 70
% del pressupost estimat de licitació.
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Solvència tècnica i professional
El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 1 contracte 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
Els serveis realitzats 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.

10. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES
El model avaluable de presentació de les ofertes és de percentatges de baixa respecte
preus unitaris.
11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
La partida del pressupost municipal a la que es destinarà la despesa és 06.171.022.799. En
virtut de l’article 117.2 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
aquest expedient és de tramitació anticipada, per tant, la seva adjudicació està sotmesa a la
condició d’existència de crèdit adequat i suficient pel finançament de les obligacions
derivades del contracte en el corresponent exercici pressupostari, desprès de la seva
adjudicació.
12. CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris objectius puntuació fins a 75 punts
1. Oferta econòmica amb una puntuació màxima de 22,50 punts
Es considerarà Pb el pressupost per contracte previst i es calcularà un pressupost ofert Pi
aplicant al pressupost per contracte la baixa oferta per cada una de les empreses resultants.
Les ofertes econòmiques es valoraran segons la següent fórmula:

On:
Puntuació = puntuació obtinguda
P = màxima puntuació a obtenir
Pb= Pressupost base de licitació
Pi= Pressupost ofert pel licitador (Pb x % baixa oferta 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. Disposició i aplicació d’un Pla de formació per als/les treballadors/es del CET amb una
puntuació màxima de 30 punts
Es valoren les accions formatives adreçades al personal adscrit al contracte amb els
següents barems:
1.- Formació destinada als treballadors. Fins a 20 punts
• Per cada curs de formació global 2 punts fins a un màxim de 4 punts
• Per cada curs de formació específica relacionada amb l’objecte de la contracte 2 punts
fins a un màxim de 10 punts
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• Per cada curs en habilitats i competències socials i personals 2 punts fins a un màxim de
6 punts
2.- Formació destinada als tècnics d’atenció a les persones. Fins a 10 punts
• Per cada curs de formació global 2 punts fins a un màxim de 4 punts
• Per cada curs de formació específica relacionada amb l’objecte de la contracte 2 punts
fins a un màxim de 6 punts
3. Disposició i aplicació d’eines i metodologia per a la qualitat de vida i d’inserció laboral
amb una puntuació màxima de 10 punts
Es valora el tipus d’assistència i suport que es dona als treballadors més enllà del lloc de
treball, com: recursos per a la vida independent, recursos de lleure, servei de suport a les
famílies, que permetin cobrir les necessitats de cada treballador.
• Per cada recurs per a la vida independent 1 punt fins a un màxim de 5 punts
• Per cada recurs de lleure 1 punt fins a un màxim de 3 punts
• Per cada servei de suport a les famílies 1 punt fins a un màxim de 2 punts
4. Mitjans materials amb una puntuació màxima de 10 punts
L’empresa ha d’aportar un llistat dels mitjans materials que es posen a disposició de la
contracta indicant les característiques tècniques, la quantitat, el tipus d’energia de
funcionament, i el % de dedicació, en format següent:
mitjà

quantitat

tipus
d’energia % dedicació
(combustió/híbrid/elèctric)

Caldrà aportar la fitxa tècnica o document equivalent de cadascun dels mitjans oferts per
tal de verificar el tipus d’energia del mitjà.
La
fitxa tècnica o document equivalent del mitjà ofert haurà de determinar les
característiques tècniques, per tal que l’Ajuntament de Lleida pugui considerar si el mitjà
material és idoni o no, d’acord a l’objecte del contracte. En cas que l’Ajuntament consideri
que el mitjà no és idoni d’acord a l’objecte del contracte, s’eliminarà de la llista i per tant no
és valorarà.
S’aplicarà un factor corrector mediambiental per cadascun dels mitjans oferts, 1 si es de
combustió, 1,50 si es híbrid i 2 si és elèctric.
A cada mitjà ofert per l‘empresa es realitzarà la següent operació per tal de definir la
quantitat a valorar (Vi): quantitat del mitjà x factor correcció (1, 1,5 o 2) x % dedicació.
L’oferta que tingui la major valoració dels mitjans tindrà la màxima puntuació a obtenir. Les
demés ofertes tindran la puntuació en relació a la següent fórmula:
Pi= (Vi/Vm)*10 on,
Pi és la puntuació de l’oferta que es valora
Vi és la suma de tots els mitjans oferts per l’empresa i, en els que s’ha aplicat la quantitat x
factor corrector ambiental x % dedicació
Vm és el valor més alt de tots el Vi.
5. Millores amb una puntuació màxima de 2,5 punts
Subministrament i plantació d’arbres i arbustos, segons necessitats que es puguin presentar
en el parc i amb un import anual de 5.000 €, IVA inclòs. No es permet modificar aquest
import; en cas que l’import ofert per la millora sigui superior, es puntuarà l’import de 5.000 €
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IVA inclòs, i s’executarà per import de 5.000€ IVA inclòs. En cas d’ofertar un import inferior a
5.000€ IVA inclòs, no es puntuarà.
En cas de prorroga del contracte, l’empresa està obligada a realitzar millores pel mateix
import de 5.000 € anuals, o part proporcional en funció de la durada de la prorroga.
S’aplicaran els preus unitaris inclosos en el plec tècnic amb la corresponent % baixa oferta
alhora de distribuir el total ofert en la millora.
L’Ajuntament serà qui distribuirà la realització de les millores en la durada total del contracte.
Criteris subjectius puntuació fins a 25 punts
1. Qualitat i idoneïtat tècnica del servei ofert amb una puntuació màxima de 15 punts
Per valorar aquesta apartat es demana l’estructura organitzativa i d’execució dels treballs
especificant els següents apartats:
•
Distribució organitzativa, indicant les operacions i funcions del personal,
•
Especificacions de distribució horària del personal,
•
Calendari de les actuacions previstes de les diferents tasques de manteniment i
neteja.
•
Disposició de la plantilla de treball per festes locals i esdeveniments diversos que
ocupen el parc (exemples festes de maig, fira sant Miquel)
2. Mesures mediambientals amb una puntuació màxima de 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
la gestió dels residus i a la gestió integrada de plagues. Planificació detallada dels dos
conceptes.
La proposta de criteris subjectius (sobre B) tindrà un màxim de 15 pàgines A4, no s’admet
cap altre tipus de format. En cas de presentar documentació annexa, computarà a efectes
del nombre màxim de 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) El percentatge de baixa que ofereix i que s’aplicarà a la totalitat dels preus unitaris.
2). Relació de cursos de formació global, relació de cursos de formació específica
relacionada amb l’objecte de la contracta i relació de cursos en habilitats i competències
socials i personals destinats als treballadors.
3)
Relació de cursos de formació global, relació de cursos de formació específica
relacionada amb l’objecte destinats als tècnics d’atenció a les persones.
4)
Relació de recursos per a la vida independent, relació de recursos per les activitats
de lleure i relació de serveis de suport a les famílies.
5) Relació de materials que es posen a disposició de la contracta indicant característiques
tècniques, quantitat, tipus d’energia de funcionament, i % de dedicació anual.
6) Si ofereix millores per l’import sol·licitat.
Pels criteris subjectius l’empresa licitadora ha d’aportar:
1) La descripció de l’organització, horaris, disposició de treball per actuacions
extraordinàries i calendari d’actuacions
2) Pla de gestió de residus i Pla de lluita integrada de plagues.
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14. SUBROGACIÓ PERSONAL
S’adjunta relació del personal a subrogar (annex X).
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Roser Eritja Cornadó, cap de Secció de Parcs i Jardins

16. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Contractes Harmonitzats: mínim 35 dies naturals.
17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Es considera d’especial execució l’oferta presentada per l’adjudicatari pel que fa a les
mesures mediambientals de gestió de residus i de la lluita integrada de plagues. D’aquesta
manera es controla el destí i la utilització de possible material secundari; i es disminueix l’ús
de productes fitosanitaris tradicionals per controlar la presencia de plagues i malalties, en
favor de mesures alternatives menys impactants amb el medi i amb les persones.
Caldrà acreditar-ho amb l’aportació de relació de productes/mesures utilitzats/des.

18. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR
Es permetrà la subcontractació fins a un 20% del valor de l’adjudicació de la contracta.
PROPOSTA
Iniciar la licitació per la contractació del servei de manteniment, conservació i neteja del
Parc dels Camps Elisis per un import màxim de: 447.398,34 € de manteniment + 93.953,66
€ d’IVA (21%) i 95.418,80 € de neteja + 9.541,88 € d’IVA (10%) (Total: 646.312,68 €) i pel
període del 16 de gener de 2021 fins a 15 de gener de 2023 mitjançant procediment obert
de tramitació ordinària, reservat a CET, i tramitació anticipada.

La cap de Secció de Parcs i Jardins

La coordinadora de Sostenibilitat

Roser Eritja Cornadó

Esther Fanlo Grasa
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