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Secretaria, Intervenció, Regidor de Contractació, unitat de
Contractació
Informe per a la motivació del inici de la contractació del servei de
reparació, manteniment i conservació de voreres i calçades ales
vies públiques del municipi de Castellar del Vallès

ANTECEDENTS
Una de les obligacions primordials del l’Administració Local es centra en garantir el bon
estat dels vials que integren la Via Pública, així com assegurar el manteniment dels
edificis i equipaments municipals dels quals n’és responsable.
Amb aquesta finalitat, l’Administració disposa de diversos instruments. Com a recurs
propi, en destaca la Brigada Municipal, que efectua una part important de les actuacions
de manteniment. En qualsevol cas, la capacitat d’actuació de la brigada municipal està
limitada als recursos dels que disposa i a la disponibilitat per poder portar-los a terme, ja
que sovint la dedicació es concentra en actuacions d’urgència i de manteniment correctiu.
Això, lligat al fet que el municipi de Castellar dl Vallès disposa de una xarxa viària molt
extensa, propera als 125 km de vial, fa que sigui difícilment assumible el manteniment
de vials amb personal propi i es faci necessari comptar amb empreses externes que
permetin donar sortida a les incidències que van apareixent.
La competència dels treballs que s’han descrit és conforme a l'apartat 3.b i 3.d de
l'article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya a on s’especifica:
“66.3 En municipi té competències pròpies en les matèries següents:
b) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
d) L’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió
d’habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de
camins i vies rurals.”

Per altre banda, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local al article 25, dins els apartats 1 i 2, també en fa referència:
“1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

Com es desprèn de les referències anteriors, es justifica la idoneïtat i necessitat, així com
la titularitat de les atribucions per fer-ho, de establir mecanismes per a la contractació
del servei de reparació, manteniment i conservació de les voreres i calçades de la via
pública del municipi.
CONSIDERACIONS
1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació:
D’acord amb el que s’expressa al l’article 28 de la LCSP de 8 de novembre de 2017 els
motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la present contractació, són els
següents:
-

Necessitat de portar a terme el manteniment dels vials públics de titularitat
municipal per tal de garantir una qualitat mínima i assegurar la utilització,
seguretat i el gaudi del ciutadà.

-

Impossibilitat d’efectuar la totalitat d’aquest serveis amb recursos propis, atès que
l’abast dels treballs supera amb escreix la capacitat dels mitjans dels que es
disposa amb el personal que integra la brigada municipal.

2. Import de la licitació, partides assignades
L’import de licitació anual és de 99.173,55 € (IVA exclòs) i el valor estimat del contracte
(VEC), tenint en compte el termini d’execució, les possibles pròrrogues (dos anys de
contracte més opcions de dos anys de pròrroga any a any) i les possibles modificacions,
és de 476.033,04 € (IVA exclòs). Aquest import anirà a càrrec de les partides
pressupostàries següents:
-

A3 1533 22199 Altres subministraments Infraestructures viàries (99.173,55 €,
IVA exclòs)

El import establert es considera preu cert contractual, i inclou totes les despeses directes
i indirectes que el contractista hagi de portar a terme. Aquest preu inclou també totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions així com són els beneficis,
assegurances, transport, taxes, preus públics i tots els impostos que pugui pertocar-li
com a conseqüència de la contractació. (detall a l’Annex 13, Annex 13B i Annex 14)
No es contempla facturació en concepte de desplaçaments, que es considera inclòs en el
contracte.
3. Modificacions del contracte
3.1. El contracte es podrà modificar en els supòsits i amb els requisits regulats en els
articles 203 a 207 de la LCSP.
3.2. Es preveu la modificació del contracte per les causes que seguidament s’indiquen:
Atès que es tracta de treballs de manteniment de voreres, treballs correctius i d’urgència
no programables ni previsibles que no es poden determinar prèviament i amb exactitud,
en conseqüència, el pressupost màxim pot resultar insuficient respecte a les necessitats
previstes inicialment, per tant, es podrà modificar el contracte fins a un 20% del valor
estimat d’acord amb els preus unitaris ofertats pel licitador que resulti adjudicatari.
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En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu
inicial del contracte, d’acord sempre amb les previsions de l’article 204 LCSP.
4. Justificació dels criteris que caldrà tenir en consideració per l’adjudicació del
contracte:
-

Oferta econòmica. Millora respecte als preus base del contracte.

Criteris: La ponderació i puntuació és la següent: Econòmics: 100% criteris de valoració
automàtica.
La ponderació màxima dels criteris d’adjudicació és de 100 punts per la millor oferta
econòmica sobre el preu, mitjançant l’aplicació automàtica de la formula. L’elecció del
criteri únic d’adjudicació en base a que tant les prestacions a realitzar objecte d’aquest
contracte com els productes a subministrar estan perfectament detallats i definits en el
plec de clàusules i en els seus annexos i per tant no és possible introduir variacions o
modificacions de cap classe en el contracte, complint amb l’excepció prevista a l’art.
145.3g) de la LCSP.
En concret es podran incorporar al plec de condicions els següents criteris, amb el
corresponent percentatge de puntuació:
4.1.

Criteris avaluables mitjançant fórmula. Proposta econòmica (fins a 100 punts)

4.1.1. Preu material inclòs a l’annex 13 del plec tècnic (fins a 100 punts)
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que presenti la oferta econòmica més
favorable en base al resultat de la fórmula següent:
Més baixa composta per la suma dels preus unitaris ponderats oferts. Els punts
corresponents a les ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Fórmula: L'assignació de punts total es farà d'acord amb la fórmula següent:

[

(

)]

A on
Pb = import de la oferta més baixa
Plic = preu del licitador = Σ (Preu ofertat sense IVA x ponderació) per a
cada un dels 17 preus del quadre de l’Annex 1
Ilic = import base. Resultat dels preus unitaris ponderats sense aplicar
descompte.
5. Codis CPV:
En relació a l’article 67.2.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP), els codis CPV que corresponen són:

El codi assignat a aquesta actuació és el 50230000 Serveis de reparació, manteniment i
servei associats relacionats amb carreteres i altres equips .
6. Durada del contracte, lotització
Es proposa, per al servei de reparació, manteniment i conservació de voreres i calçades
ales vies públiques del municipi de Castellar del Vallès, una durada de dos anys, amb
opció de dos anys més prorrogables any en any a petició prèvia del licitador.
Vist el contingut del contracte, es valora la conveniència d’efectuar la contractació en un
únic lot, justificat pel la necessitat de coordinar les diverses prestacions incloses en
l’objecte del contracte, cosa que es faria mes dificultosa en cas d’existir diversos
adjudicataris.
7.- determinació dels criteris objectius de solvència
El contractista podrà acreditar la seva solvència mitjançant la següent classificació en el
cas que la disposi :
categoria 2 – grup G – subgrup 4
categoria 2 – grup G – subgrup 6
De conformitat amb els articles 87 a 90 LCSP 2017 en relació amb l'article 11 del
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, modificat
pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, els licitadors que no disposin de la classificació
establerta hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i tècnica per contractar de
conformitat amb els següents mitjans:
Pel que fa a la solvència econòmica:
El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels
últims tres conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mig del
contracte. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant els comptes anuals del
licitador aprovades i dipositades en el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit en
aquest Registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en el que
hauria d'estar inscrit.
Pel que fa a la solvència tècnica:
La experiència del licitador en la realització de treballs relacionats amb l'objecte del
contracte. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant una relació dels treballs
realitzats en el curs dels últims cinc anys corresponents al mateix tipus o naturalesa de
l'objecte del present contracte, avalats per certificats de bona execució i el requisit mínim
serà que l'import acumulat a l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és inferior al valor
estimat del contracte.
Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no l'empresa, amb
dedicació al contracte i l'equip tècnic que es dedicarà al contracte.
Baixa temerària
S’ aplicarà la baixa temerària d’acord amb els següent càlcul:
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Baixa temerària o desproporcionada
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits:
1. Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest supòsit, si s’aprecia una baixa temerària s’aplicaria el tràmit previst legalment.
El , els licitadors que incorrin en baixa temerària se’ls requerirà que justifiquin la viabilitat
de la seva oferta, mitjançant memòria tècnica i documentant i acreditant tota la
documentació aportada, de descomptes de proveïdors, bonificacions que gaudeixi
l’empresa, subvencions i altres situacions avantatjoses i excepcionals, els comptes
presentats al registre mercantil, així com el càlcul detallat per partides que preveu en la
seva oferta i l’ import del benefici industrial.
De conformitat amb la disposició addicional sisena de la LCSP, les proposicions
presentades per entitats que tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb
discapacitat no inferior al 2%, tindran caràcter preferent en l'adjudicació de la licitació,
sempre que les seves ofertes siguin equivalents a les més avantatjoses des del punt de
vista dels criteris objectius que serveixin de base per l'adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les que empatin quant a la proposició més
avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el
licitador que disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la
seva plantilla. En el cas que les empreses continuessin empatades, el desempat es
realitzarà mitjançant un sorteig.
Per tot el que s’ha exposat
S’INFORMA
que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació.

el Cap de Via Pública
Guillem Sanz i Ribera

