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Procediment: N485 Contractació d'obres
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Document: 379095/2021

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Gestió de la Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei:

Manteniment Urbà

1. Denominació del contracte
Obres de reurbanització del carrer Abat Marcet.
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
Actualment el carrer té la configuració de carrer urbà estàndard, amb vorera a banda i banda i
carril central de circulació de vehicles amb una filera d’aparcament al costat esquerre en el
sentit de la marxa.
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics l’any 1979, s’inicia a principis dels anys 80 i
posteriors tot un seguit d’intervencions a l’espai públic del barri, dotant-lo de serveis i entre ells
la plantació de l’actual arbrat, arbres viaris plantats també al carrer Abat Marcet. Arbres de
l’espècie Melia Azedarach, arribant amb els anys a desenvolupar-se força, sent actualment
alguns d’ells causants d’aixecaments de paviment.
En aquells punts on hi ha escocells, l’amplada de pas restant és d’uns 80 cm i, fins i tot menys.
El projecte parteix de la premissa de millorar les condicions actuals del carrer, en quant a
millorar-ne l’estat de conservació en el que es troba, millorar la accessibilitat de les seves
voreres i prioritzar l’espai destinat al vianant en detriment de l’espai destinat a la circulació i
estacionament de vehicles.
Com a voluntat dels veïns es manté la filera d’estacionament de vehicles, tot i que es canvia de
costat, i es prioritza la repoblació d’arbrat, tot i que es veu reduïda per tal de complir amb les
premisses anteriorment descrites.
Com a criteri general, els diferents materials i elements s’han seleccionat atenent a la seva
adequació, als requeriments funcionals i a les accions que actuaran sobre ells, incloent les
climàtiques, així com la durabilitat i a la facilitat del seu manteniment i reposició. La
consideració de criteris de sostenibilitat ambiental porta a exigir a aquests materials i elements
que no siguin contaminants i que consumeixin poca energia, tant en la seva fabricació com
durant la seva explotació i al final de la seva vida útil.
El present projecte contempla que s’hauran de portar a terme, les següents actuacions:
▪ Localització i desplaçament dels serveis afectats.
▪ Enderrocs i demolicions
▪ Moviment de terres
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▪ Xarxa de sanejament
▪ Xarxa de distribució d’aigua potable
▪ Xarxa de mitja i baixa tensió
▪ Xarxa de telecomunicacions
▪ Xarxa d’enllumenat públic
▪ Pavimentació dels vials (calçades i voreres)
▪ Jardineria i mobiliari urbà
▪ Senyalització horitzontal i vertical

3. Codi CPV i descripció
45233141-9

Treballs de construcció / Treballs de manteniment de carreteres

4. Divisió lots
L’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots, donat que es tracta d’una actuació en
la qual totes les actuacions estan correlacionades entre si no permetent la seva interrupció i/o
partició.
L’actuació de dos contractistes diferents en un vial de petites dimensions i accés limitat,
comportaria dificultats en la coordinació de les obres i en els accessos al lloc d’execució dels
treballs per part de la maquinària d’obra.
5. Durada del contracte
6.1 Durada inicial: 8 mesos
6.2 Nombre pròrrogues previst: No es preveuen.
6. Pressupost base de licitació
6.1 Pressupost
En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
Concepte

Import anual

Preu base de licitació

728.514,65 €

IVA (21%)

152.988,07 €

Total

881.502,72 €

6.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
Per obres:
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Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)

612.197,18 €

Despeses Generals (13%)

79.585,63 €

Benefici Industrial (6%)

36.731,83 €

Subtotal (PEM + DG + BI)

728.514,64 €

IVA (21%)

152.988,07 €

Total pressupost

881.502,72 €

Per serveis i subministraments, caldrà adjuntar un informe justificatiu del preu del contracte i del
VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
7. Modificacions del contracte: Descripció i import
7.1 Descripció: Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició
de vicis ocults al subsòl, no previsibles durant la redacció del projecte, tals com variacions en
les instal·lacions soterrades que puguin divergir dels plànols facilitats per les companyies, que
obliguin a realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a terme les
obres, com ara ampliacions en excavacions i/o demolicions, modificació del traçat de les noves
instal·lacions, etc.
Import previst.- 20.000€
8. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import pròrrogues (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

9.

728.514,65 €
0€
20.000,00 €
748.514,65 €

Aplicació pressupostària

Aplicació pressupostària: 41008209 20320 6190018 41008
Descripció: Obres d’urbanització de l’àmbit del carrer Abat Marcet
Import despesa:450.000 €
Aplicació pressupostària: 602270522030015000629000060227
Descripció: Inversions Manteniment Urbà
Import despesa:431.502,72 €
Expedient d’abast plurianual: NO
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10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. No existeixen tasques
crítiques que no puguin ser objecte de contractació.
11. Solvència
11.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci 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) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que acreditarà que l’empresa pot fer front a
les obligacions adquirides en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present
contracte.
11.2

Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa

Relació de les obres executades en els darrers cinc anys corresponents al mateix grup o
subgrup de classificació al que correspon l’objecte del contracte, avalada per certificats de bona
execució. Aquesta es justificarà mitjançant certificats de bona execució que indicaran l’import,
les dates i el lloc d’execució de les obres es precisarà si es van realitzar d’acord amb les
regles per les que regeix la professió i si es van portar a bon terme.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que garantirà l’experiència de l’empresa
licitadora en l’execució d’obres de naturalesa similar.
11.3 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Grup: O
Subgrup: 2
Categoria: 3
Grup: G
Subgrup: 6
Categoria: 3
12. Criteris d’adjudicació:
12.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 25 punts.
12.1.1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord al projecte.
15 punts. Es valorarà:




La idoneïtat de la proposta, d’acord al projecte.
L’adequació dels mitjans directes, indirectes i auxiliars al procés constructiu proposat.
Tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la
mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc...

12.1.2. Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt. 10 punts
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La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en un
màxim de 5 fulls a doble cara (10 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial
10 o equivalent.
Es podran aportar annexes, a banda dels 5 fulls anteriorment esmentats (5 pàgines), que
únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació
gràfica.
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració els 5
primers fulls (10 pàgines).
S’estableix un llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de forma
automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase.
12.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 75 punts:
12.2.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS: Fins a 21 punts
12.2.1.1. Mobilitat sostenible: fins a 3 punts
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
ZERO de la DGT: 3 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
com a mínim ECO de la DGT: 1,75 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C
de la DGT: 0,75 punts.
Per a l’aplicació de la puntuació prevista caldrà acreditar la titularitat i característiques
del vehicle i aportar una declaració responsable d’adscripció dels vehicles a l’execució
del present contracte.
12.2.1.2 Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 3 punts
El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat: 3
punts.
Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments
amb àrid reciclat: 1,5 punts.
12.2.1.3 Economia circular: utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic
fora d’ús: fins a 5 punts
Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú (BMC)
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 5 punts.
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de
material emprat.
Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum millorat amb cautxú (BC)
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú inferior al 12%): 3 punts.
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de
material emprat.
12.2.1.4 Petjada de Carboni, 10 punts.
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S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’estudi previ de la petjada de
carboni generada durant les obres.
S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’anàlisi final de la petjada de
carboni generada durant les obres.
12.2.2. CRITERIS QUALITATIUS, fins a 8 punts
12.2.2.1. Ampliació del període de garantia: Fins a 8 punts.
El període de garantia mínim de les obres s’estableix en un any.
S’atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un
màxim de 4 anys de garantia afegida (6 anys de garantia total).
*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de
l’empresari, que formarà part del contracte.
12.2.3. CRITERIS TECNOLÒGICS, fins a 6 punts
12.2.3.1 Tecnologia BIM: Fins a 6 punts.
Traspàs del projecte (plànols i pressupost) creat en Microstation/CAD i TCQ, a
programes de tecnologia BIM (Bentley), 3 punts.
Compromís per a l’entrega del projecte ASBUILT (complert) en programes de tecnologia
BIM (Bentley), 3 punts.
12.2.4. CRITERI ECONÒMIC, fins a 40 punts
12.2.4.1 Oferta econòmica: Fins a 40 punts.
S’assignarà la màxima puntuació de 40 punts al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula,
arrodonint el resultat al segon decimal:
Puntuació = màxim de punts (40) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import de
728.514,65 € (IVA no inclòs).
Aplicant l’article 145.3 a) de la LCSP, l’aplicació de mes d’un criteri d’adjudicació es procedent
en els casos en que els projectes o pressupost no s’hagi pogut establir prèviament i l’hagi de
presentar el licitador. En aquest cas, tant el procés constructiu com la planificació de l’obra, no
es consideren aspectes determinants en el projecte, pel que no estan inclosos en el mateix,
deixant-los a proposta del licitador d’acord als mitjans directes, indirectes i auxiliars dels que
disposi i proposi als criteris 12.1.1 i 12.1.12. Amb els criteris de valoració que depenen d’un
judici de valor exigits, es pretén garantir la major qualitat dintre del procés de producció de la
obra, tal i com determina l’article 145.2 i 145.4 de la LCSP, considerant aquest com un criteri
vinculat a l’objecte del contracte.
Amb els criteris de valoració mitjançant fórmules, es pretén dotar d’un valor afegit a l’objecte del
contracte des d’un punt de vista mediambiental, social, tecnològic i de qualitat.
Pel que fa al criteri del preu més baix, un cop tinguts en comptes criteris qualitatius, es busca
trobar la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació del contracte.
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13. Assegurances
Pòlissa de responsabilitat civil amb una suma assegurada de 600.000 €.
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció.
14. Forma de pagament
Segons certificació d’obra executada.
15. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas
que hagin de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món
laboral:
1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els
requisits legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en
situació de risc d’exclusió social.
3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i
menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors.
4. Persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació o reinserció social.
5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació.
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és garantir la inserció al món laboral dels col·lectius abans indicats, per tal de
consolidar la ocupació en un sector que durant els anys de la crisi econòmica s’ha vist
ressentit.
16. Revisió de preus
No es preveu.
17. Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia de 1 any.
18. Responsable municipal del contracte
Càrrec: Araceli Belmonte Gálvez
19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment Obert Simplificat.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és perquè així ho
preveu l’art 159 1 a) i b) de la LCSP, quan el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000
€, com és en aquest cas, i quan no s’estableixen criteris de judici de valor, com es fa en
aquesta contractació.
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix:
Càrrec:
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En cas de no haver funcionaris de carrera o laboral fix: Es proposa com a membre de la Mesa
a Gerard Riba García i Araceli Belmonte Gálvez, tot i no ser personal funcionari de carrera ni
laboral fix, atès que no existeix personal funcionari de carrera o laboral fix a la Secció de
Manteniment Urbà.
21. Projecte tècnic d’obres
Data aprovació definitiva: 29 de setembre de 2021
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local
Data publicació aprovació definitiva BOPB: 15 d’octubre de 2021
Data publicació aprovació definitiva DOGC: 14 d’octubre de 2021
Data aprovació publicació definitiva taulell: 15 d’octubre de 2021
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació segellat
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte
Publicació BOPB
Publicació DOGC
Publicació taulell

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A
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