Document electrònic
Número de validació: 13523611437403304014

Servei de Projectes i Obres

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRES
1.- Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és l’execució de l’obra corresponent al Projecte de
manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú.
Grup de classificació:
Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran
reparació.
Obres de reparació simple.
Obres de conservació i manteniment.
Obres de demolició.
Codi CPV: 45233252-0
1.2. Lots
Aquesta prestació es divideix en lots:
Sí
No
En cas afirmatiu, aquesta prestació es divideix en els següents LOTS:
LOT 1: Agrupa les actuacions del Projecte de manteniment i millora de la via pública a
Vilanova i la Geltrú corresponent a: 1 a 43, 45 a 61, 65, 79, 81 i 83 a 87, ja que totes
són petites intervencions en voreres molt disperses que s’ha d’executar conjuntes per
tal de garantir una continuïtat, rendiments, seguretat i nivell de qualitat.
LOT 2: Agrupa les actuacions del Projecte de manteniment i millora de la via pública a
Vilanova i la Geltrú corresponent a: 44, 62 a 64, 66 a 78, 80 i 82, que contenen unes
demolicions i pavimentació amb maquinària especialitzada de mescla bituminosa en
calent, que té uns costos de desplaçament molt elevats i que també s’han d’executar
agrupades entre elles.
Es proposa limitar el nombre de lots per les que un mateix candidat pugui presentar
oferta:
Sí
No
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Es proposa limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se a cada licitador.
Sí
No
1.3 Variants.
S’admeten variants:
Sí
No
1.4 Termini d’execució
El termini d’execució serà:
Lot 1: 3 mesos.
Lot 2: 15 dies.
No hi haurà opció de pròrroga.
2.- Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Aquest projecte consisteix en els treballs de reparació de paviment, escocells d’arbres
en voreres, arranjament de llambordes i asfalt en calçades; d’incidències considerades
greus, donat que són paviments desgastats o aixecats per arrels d’arbres i pel pas de
vehicles, que poden ser potencialment perilloses a la caiguda de les persones usuàries
o d’accidents.
El punt de partida del projecte són incidències rebudes a la Unitat de Serveis
Municipals per part de la ciutadania, Policia Local i comunicacions d’altres
departaments del propi Ajuntament, sobre les quals s’ha fet un avantprojecte per tal de
revisar-les i classificar-les en funció de la seva importància.
Segons l’estat de la vorera o el paviment, i el risc que presenta el seu ús front al
ciutadà, es van poder classificar en:
-

-

Greus: incidències que haurien de ser reparades amb la major brevetat
possible, ja que presenten un alt grau de deteriorament que pot provocar
accidents imminents de ciutadans o vehicles.
Importants: la reparació de les incidències s’hauria de planificar a mig termini,
abans que el seu deteriorament passi a ser greu.
Lleus: Les incidències no precisen d’una reparació a curt termini però és
evident el mal estat, el qual s’hauria de planificar la seva reparació a llarg
termini.
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En base a aquesta classificació, realitzada a l’avantprojecte, finalment en el Projecte
MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ s’ha
determinat l’execució d’aquelles actuacions considerades com a greus i importants, per
ser les que major risc comporten per la ciutadania, i l’execució de 6 guals de vianants
adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda coincidents amb els àmbits on son
més necessaris la seva execució per motius de mobilitat accessible.
Les actuacions que essent greus o importants ja formen part d’altres projectes o
actuacions en curs o previstes per altres regidories no estan contemplades en el
projecte objecte d’aquesta licitació.
3.- Dades del projecte.
Nom del Projecte d’obres: Projecte de manteniment i millora de la via pública a
Vilanova i la Geltrú
Import: 148.660,26€, sense iva.
Redactat per: DIPE Ingenieria.
Informe supervisió del projecte:
No és necessari per no tractar-se d’un supòsit dels establerts a l’article 235
LCSP.
Sí és necessari. Indicar la data de l’informe:
Data d’aprovació inicial/òrgan: Junta de Govern Local, el 20 de juliol de 2021
Data de publicació al BOPB de l’aprovació inicial: 29 de juliol de 2021.
Data aprovació definitiva/òrgan: 14/09/2021 / Junta de Govern Local
Data de publicació al BOPB de l’aprovació definitiva: 21/09/2021
4.- Justificació del procediment d’adjudicació
La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP
que, a més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat
és igual o superior a 5.350.000,00€.
La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la
LCSP, ordinari, per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat es inferior a
5.350.000,00€.
La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la
LCSP, i a més, simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un
contracte d’obres quin valor estimat es igual o inferior a 2.000.000€ i entre els criteris
d’adjudicació no n’hi ha que siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o d’haver-ne,
la seva ponderació no supera el 25 % del total.
La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la
LCSP, i a més, simplificat amb tramitació abreujada, d’acord amb l’article 159.6 de la
LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat es inferior a 80.000€ i
tots els criteris d’adjudicació son quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
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5.- Forma de tramitació de l’expedient
Ordinària
Urgent
6.- Justificació dels criteris de selecció relatius a la solvència i/o classificació
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP
següents:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes
per un import igual o superior a:
-

Per al lot 1: 165.721,02 €

-

Per al lot 2: 57.269,37 €

Justificació de la selecció dels criteris de solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar el volum de negocis per import igual o superior al
determinat en cada lot, en el millor dels últims tres exercicis mitjançant la presentació
dels comptes anuals aprovats i dipositats en el registre Mercantil.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 1 de la LCSP següents:
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin del
mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, l’import anual
de les quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior a:
-

Per al lot 1: 93.577,13 €

-

Per al lot 2: 32.338,10 €

Justificació de la selecció dels criteris de solvència tècnica i professional:
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats de bona
execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les
obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix
la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats
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esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat
competent.
7.- Justificació dels criteris d’adjudicació
PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del
present contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la
millor relació qualitat/preu.
UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ. D’acord amb l’article 146.1 per l’adjudicació
del present contracte s’utilitzarà un sol criteri d’adjudicació consistent en el preu o un
criteri basat en la rendibilitat. En aquest supòsit cal indicar la justificació de la utilització
d’un sol criteri:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells i per cada lot.
Per al LOT 1:
1. Criteris avaluables de forma automàtica....................................... fins 100 punts.
Criteri núm.1: Oferta econòmica ...........................................................fins 70 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 70 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 70 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
Criteri núm.2: Reducció del termini d’execució...................................fins 30 punts.
El termini d’execució de les actuacions contingudes en el present Lot és de màxim 3
mesos, equivalents a 90 dies naturals. Es podrà proposar la reducció del termini
d’execució, detallat per dies naturals i amb la corresponent puntuació:
Reducció de 20 dies: 30 punts
Reducció de 15 dies: 22,5 punts
Reducció de 10 dies: 15 punts
Reducció de 5 dies: 7,5 punts
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Per al LOT 2:
1. Criteris avaluables de forma automàtica....................................... fins 100 punts.
Criteri núm.1: Oferta econòmica ..........................................................fins 100 punts.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 100 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
Criteris per determinar les baixes desproporcionades:
Si que procedeix, aplicant els criteris establerts en l’article 85 RGLCAP.
8.- Justificació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
8.1. Pressupost Base de Licitació (PBL)
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun
dels lots per tota l’execució inicial del contracte i en constitueix el preu màxim que
poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
LOT 1 : 110.480,68€ més 23.200,94€ corresponent a 21% d’IVA amb un total de
133.681,62€.
LOT 2 : 38.179,58€ més 8.017,71€ corresponent a 21% d’IVA amb un total de
46.197,29€.
Total:
148.660,27€ més 31.218,66€ corresponent a 21% d’IVA amb un total de
179.878,93€.
El preu es determina a partir de les següents referències
Per referència a components de la prestació.
Per unitats d’execució
Per unitats de temps
Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos
directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació
segons consta al Projecte aprovat.
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8.2. Valor Estimat del Contracte (VEC)
El valor estimat del contracte es fixa en 148.660,27 euros, exclòs l’IVA,
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
a) Pressupost base de licitació: 148.660,27 euros
b) Pròrrogues: 0 euros
c) Modificacions previstes: 0 euros
9.- Condicions especials d’execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte que s’ estableixen per aquesta
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit
s’indiquen:
-

Compromís per minimitzar el consum de recursos naturals (matèries primeres,
combustibles, aigua...) així com la minimització en la generació de residus, la
reutilització i el reciclatge.

-

Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està
obligada a no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari,
en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la
legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als
treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti
d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació justificativa del seu
compliment a requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

-

L’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de
conformitat amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu
incompliment serà causa de resolució del contracte.
10.- Modificacions contractuals
No es preveuen modificacions contractuals.

11.-Constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva s’estableix en un 5%, exclòs l’IVA, de l’import d’adjudicació
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12.- Responsabilitat i assegurança
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 150.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
L’import mínim de l’assegurança és el mateix per a cadascun dels lots.

13.- Responsable del contracte
D’acord amb l’art. 62 de la LCSP la persona responsable del seguiment del contracte
serà el Cap del servei d’Espai Públic, Sr. Abel Lora Ordaz, o la persona en qui delegui.
14.- Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària 52.1533.21000
Conservació vies públiques i millora espai públic del pressupost vigent i a les
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada
del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas,
a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari.
15.- Mesa de contractació
Presidència:
Titular: Alcaldessa, Sra. Olga Arnau Sanabra
Suplent: Regidora d'Intervenció i Tresoreria i d'Empresa i Innovació, Conxi Martínez
Sánchez
Vocals:
1) Titular: Secretari General, Sr. Isidre Martí Sardà
Suplent: Vicesecretari, Joan Manel Ferrera Izquierdo
2) Titular: Interventor General, Sr. Cèsar Rodríguez Solà
Suplent: Tècnic administració especial, Nil Mestres Albà
3) Titular: Regidora titular de l’àrea proponent del contracte, Sra. Marta Jofra Sora
Suplent: Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme, Xavier Serra
Albet
4) Titular: Cap del servei proponent del contracte, Sr. Abel Lora Ordaz
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Suplent: Tècnic Mig, Responsable de contractes i concessions, Sr. Santi Alcaraz
Fernàndez
5) Titular: Cap Unitat Administrativa Espai Públic, Sra. Eva Ruiz Marín
Suplent: Encarregat, Sr. Jordi Monago Ortega
6) Titular: Lletrada titular de l’àrea proponent del contracte, Sra. Irene Martínez Sarasa
Suplent: Cap dels Serveis Jurídics-Adm. d'Urbanisme, Sr. Tomás Bonilla Núñez
Secretari/a:
Titular: Assessora jurídica adscrita a l’àrea de Contractació i Patrimoni, Sra. Pilar
Traver Marquès.
Suplent: Tècnic Superior d’Administració General adscrit a l’Àrea de Contractació i
Patrimoni, Sr. Pol Ejarque Cortés.

16.- Penalitats
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A)


per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
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2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
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En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Abel Lora Ordaz
Cap de Servei d’Espai Públic

Cap de Servei d'Espai Públic

Abel Lora Ordaz
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