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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS I MANTENIMENT DE LA 

JARDINERIA DE LA ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 

BELLATERRA 

 

 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Constitueix l’objecte del contracte la realització per un període de quatre anys 

dels treballs de manteniment de la via pública, dels parcs i jardins públics de 

Bellaterra i dels edificis públics adscrits a la Entitat Municipal Descentralitzada 

de Bellaterra així com l’assistència a l’organització dels actes i esdeveniments 

públics de la entitat. 

 

Manteniment de Vials i voreres públics adscrits a la EMD de Bellaterra 

168.000m2 de calçada de mescla bituminosa i 80.000m2 de voreres 

 

Manteniment  de  parcs i Jardins públics,  

76.000m2 

 

Manteniment de les franges de protecció d’incendis  

25.000m2 

 

Instal·lacions dels edificis de la EMD de Bellaterra  

Centre Cívic Plaça Maragall,                   390 m2 

Centre cívic El Turó     365 m2 

Local situat en l’edifici del Club Bellaterra 100 m2  

 

S’adjunta plànol de situació dels espais i edificis a mantenir. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

 

Manteniment de vials i voreres públiques 
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El manteniment de vials públics consistirà en les operacions d’obra pública 

necessàries per garantir el correcte funcionament de vials i voreres en 

condicions òptimes de seguretat per les persones, reposició i/o substitució de 

paviments en mal estat, correcció  de deficiències que puguin aparèixer 

(blandons, manca de planeitat, graons…). 

 

Manteniment de parcs i jardins i zones forestals adscrites a la EMD 

Les tasques pròpies del servei consisteixen en l’esbrossada i esporga  de les 

superfícies enjardinades de Bellaterra, esbrossada i esporga de les barreres 

arbustives i els arbres ornamentals i el manteniment. Per raó de la configuració 

urbanística de Bellaterra, aquest es un dels principals treballs a executar. 

 

Instal·lacions dels edificis de la EMD 

Inclou els treballs de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 

elèctriques, d’enllumenat i enllumenat d’emergència, d’acondicionament d’aire, 

fontaneria i petits treballs de reparació puntual d’incidències ordinàries que 

puguin aparèixer en els edificis públics adscrits a la EMD. 

 

Responsable del servei 

Es disposarà d’un responsable del servei que farà d’interlocutor fix i localitzable 

les 24 hores del dia, i tots els dies de l’any, per la organització dels treballs i la 

comunicació d’urgències i/o prioritats en l’execució del treball. Aquesta persona 

designada haurà de tenir experiència i coneixement mínim de cinc anys en 

aquest tipus de Serveis per tal de donar correcte compliment a les exigències 

del servei contractat. 

 

Personal 

Els treballadors compliran en tot moment amb la normativa vigent en matèria 

de Seguretat i Salut en el treball. Els treballadors  i mitjans de transport de la 

brigada hauran de portar identificadors o  uniforme fàcilment identificable on hi 

consti el nom de la EMD de Bellaterra. 

Els treballadors han de mantenir en tot moment un tracte correcte amb els 

ciutadans. 
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Material de reposició 

La EMD subministrarà en tot moment, sota comanda de la empresa 

adjudicatària del servei, el material necessari per l’execució de l’obra civil  i les 

tasques de jardineria que siguin necessaris. 

 

Maquinaria i mitjans auxiliars 

Serà a càrrec del licitador el subministra i manteniment de la maquinaria 

necessària per l’execució dels treballs del present contracte així com els 

materials fungibles que aquesta requereixi pel seu correcte funcionament i del 

transport  de personal i dita maquinaria dins l’àmbit de la EMD. 

 

Informe mensual 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un informe mensual amb la relació i 

temps de dedicació de les tasques realitzades. 

 

Seguretat i Salut 

La empresa adjudicatària haurà d’elaborar un Pla de Salut I Seguretat en el 

treball així com donar d’alta el lloc de treball, essent al seu càrrec les despeses 

administratives  que ocasioni. 

 

3.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

El pressupost que serveix de base per la licitació és de 117.851,20€/anuals IVA 

inclòs. Es preveu una contractació per un període de 4 anys  que queda 

desglossat de la següent manera: 

 

 Brigada d’obres i  serveis de la EMD de 
Bellaterra 

 

   
 BASE DE LICITACIÓ (període de 4 anys) 319.202,50 

 Seguretat i Salut 
SUBTOTAL 

 
8.184,68 

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 327.387,18 

6,00% Benefici industrial 42.560,33 
13,0% Despeses generals 19.643,23 

 SUBTOTAL 
(PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTACIÓ 

389.590,74 



 

4 
 

SENSE I.V.A.) 

21,00% I.V.A. 81.814,06 

 TOTAL PEC 1 
(PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTACIÓ 
I.V.A. INCLOS) 

 
471.404,80 

 

L’import anual es correspon al treball a efectuar per dos operaris a temps 

complet i un coordinador a temps parcial, mínim 15% de la dedicació mensual, 

més tots els mitjans  auxiliars, maquinaria i fungibles necessaris per l’execució 

del servei 

 

4.- CODI  CPV 

El codi CPV, vocabulari comú de contractes públics segons el catàleg CPV 

2008 15/09/2008 en vigor es: (es defineixen les activitats principals) 

77310000-
6 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes 
77311000-
3 Servicios de mantenimiento de jardines y parques 
77312000-
0 Servicios de desbrozo 
77312100-
1 Servicios de eliminación de malezas 
77340000-
5 Poda de árboles y setos 
 

 

5.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

No es requereix la presentació de la classificació, opcionalment els licitadors 

podran presentar la segons art. 25 del Reglament general LCAP vigent (Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 

 

Grup G Subgrup 6 Obres viaries sense qualificació especifica Categoria A 

Grup K Subgrup 6 Jardineria i plantacions Categoria A 

Grup O    Subgrup 1  Conservació i manteniment d’edificis 

 

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

7.1.- Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que 

es puntuaran en ordre decreixent segons el quadre: 
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Núm Descripció     Puntuació màxima avaluació 

1 Baixa econòmica     40  Formula 
2 Millora del temps de dedicació   15  Formula  
3 Memòria tècnica dels treballs    30  Judici de 
valor 
4 Millores               10  Judici de 
valor 
5 Equips destinats a la prestació del servei 5  Judici de 
valor 
 

PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 100  

Modalitat d’avaluació del mèrit:  Valoració objectiva (55%)  Judici de Valor 

(45%) 

 

Valoració dels criteris de puntuació segons valoració objectiva 

 

1.- BAIXA ECONÒMICA                                                   de 0 a 40 punts 

La baixa econòmica es valorarà a raó de 2 punts per cada 1% de baixa 

respecte de la base de licitació. S’entendrà com a  baixa temerària la que siguin 

superiors al 20 % del contracte, i l’empresa incursa serà exclosa de la licitació, 

segons el tràmit de l’article 152 del TRLCSP. No es podrà superar la puntuació 

màxima atorgada. El límit establert es considera per tant un mínim 

imprescindible i necessari per garantir  la correcta execució dels treballs. 

 

2.- MILLORA TEMPS DE DEDICACIÓ                                     de 0 a 15 punts 

El pressupost base de contractació s’ha calculat en base a una dedicació de 

4.160 hores/anuals de dos operaris més 312 hores/anuals del coordinador i 

responsable de les tasques. Donada la necessitat puntual que, per les 

característiques del contracte, es pot requerir eventualment d’una dedicació 

superior, els licitadors podran ofertar una bossa d’hores extres que s’avaluarà a 

raó d’1 punt per cada 10 hores extraordinàries  

 

Valoració dels criteris de puntuació segons Judici de Valor 

 

3.- MEMÒRIA TÉCNICA  DELS TREBALLS                           de 0 a 30 punts 
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Els licitadors presentaran  una memòria amb una extensió màxima de 4 fulls, 

dina A4 caràcters tipus arial 10, interlineat 1,5, tots els marges 3 cm, sense 

fotografies, on descriuran els serveis  inclosos en la seva oferta a realitzar en 

l’àmbit de la Entitat Municipal Descentralitzada analitzant les necessitats 

especifiques del servei atenent a la singularitat de Bellaterra. 

 La memòria inclourà i desenvoluparà els següents aspectes: 

 

1.- Descripció dels treballs a realitzar 

2.- Metodologia d’execució dels treball 

3.- Organització prevista dels treballs  

 

Sistemàtica de valoració 

Descripció  
Puntuació 

màxima 

Exhaustiva i coherent  30 

Correcte i coherent  25 

Bàsica i coherent  20 

Bàsica  15 

Bàsica però poc 

detallada 
 10 

Documentació irrellevant  5 

 

 

4.- PLA DE TREBALL / MILLORES         0 a 10 punts 

L’oferent proposarà un pla de treball que consideri mes adient per l’execució 

dels treballs, identificant les activitats, fites, tasques, durada de les mateixes, 

interrelacions existents, i en especial justificant els aspectes que cregui 

convenients per millorar l’eficàcia dels equips que s’hi destinin. 

(Extensió màxima de 2 fulls din A4 arial 10 interlineat 1,5, tots els marges 3 cm) 

 

Es puntuarà la planificació dels treballs conforme a les pautes, paràmetres i 

factors que aporti el licitador en base als criteris que es detallen a continuació:  
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− Concreció, fins a 6 punts. Per nivell de concreció en la definició i identificació 

de les tasques a desenvolupar 

−Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 

per l’execució els treballs conforme al pla de treball presentat.  

 

Sistemàtica de valoració: 

Descripció del Pla de treball concreció Concreció   
 

Coherència 

Exhaustiu 6 4 

Correcte 4 3 

Bàsic 2 2 

No aporta o amb informació no 

rellevant 
0 1 

 

 

5.- PERSONAL I EQUIPS DESTINATS AL SERVEI        de 0 a 5 punts 

El licitador aportar un document on haurà de definir i concretar el personal 

adscrit al servei aportant,  titulació, experiència en les diferents tasques (oficis) 

a executar, es valorarà particularment la pluridisciplinarietat dels mitjans 

humans. 

 

(Extensió màxima de 2 fulls din A4 arial 10 interlineat 1,5, tots els marges 3 cm) 

Sistemàtica de valoració 

Descripció  
Puntuació 

màxima 

Exhaustiva i coherent  5 

Correcte i coherent  4 

Bàsica i coherent  3 

Bàsica però poc 

detallada 
 2 

Documentació irrellevant  1 
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La mesa atorgarà la màxima puntuació en dada apartat a aquell licitador que 

presenti la millor oferta, la resta es valorarà proporcionalment en relació a les 

seves ofertes. No es valorarà informació no rellevant.  

 

 

 

 

En Bellaterra a 5 de juliol de 2017 

 

Antono Palomo Molina 

arquitecte 

 

 

 
 


