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INFORME JUSTIFICATIU DELS ELEMENTS TÈCNICS DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE
REDACCIÓ DELS QUATRE ESTUDIS GEOTÈCNICS PER A LA
REDACCIÓ DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS PPU38-AMPLIACIÓ RIU
CLAR, PPU54 I PPU3 “CIM EL CAMP EST I DEL SEU VIAL D’ACCÉS”, ALS TERMES
MUNICIPALS DE TARRAGONA, LA CANONJA I REUS

Vistes les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de creació
4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures
fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b.
Vist l’informe de necessitat de contractar, mitjançant procediment obert, els serveis de redacció
dels estudis geotècnics per a la redacció dels projectes d’urbanització dels sectors PPU38Ampliació Riu Clar, PPU54 I PPU3 “CIM El Camp Est i del seu vial d’accés”, en el que queda
suficientment motivat l’inici de l’expedient.
Les característiques per contractar els esmentats serveis, són les següents:

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
1.1. Objecte del servei
L’objecte d’aquest servei és realitzar els quatre estudis geotècnics per a la redacció dels següents
projectes d’urbanització:
-

Sector PPU54 – CIM El Camp Est, al terme municipal de Tarragona

-

Sector PP3 de La Canonja

-

Infraestructures Exteriors del PP3 de La Canonja i del PPU-54 de Tarragona, en els
municipis de Tarragona, La Canonja i Reus (instrument per poder cobrir els fora sectors
necessaris per a la correcta implantació dels sectors PPU-54 i PP3)

-

Sector PPU-38 Ampliació Riu Clar al terme municipal de Tarragona

1.2. Descripció dels serveis
El treballs consisteixen en la redacció dels estudis geotècnics tenint en compte l’ordenació prevista
en el planejament i en les necessitats del projecte d’urbanització.
La redacció d’aquests estudis s’hauran de realitzar d’acord amb el que estableix el Plec de
prescripcions tècniques per als contractes d’estudis geològics-geotècnics de l’Incasòl.

Serà necessari:
-

Analitzar la documentació lliurada per l’Incasòl i realitzar una recerca bibliogràfica dels
possibles riscos geològics en l’àmbit i als voltants.

-

Previ a l’inici de la campanya d’assajos de camp, caldrà fer un reconeixement del sòl en
superfície, amb l’objectiu de fer cartografia geològica de camp, de detectar els riscos
geològics i de comprovar i determinar els punts en que es realitzaran els assajos. Aquest
reconeixement de camp ha de incloure tant l’àmbit d’estudi com fora de l’àmbit segons
sigui necessari.

-

Realització de la campanya de reconeixement de camp, la qual inclourà, segons
necessitats del projecte, cates, sondejos amb recuperació de testimonis, assajos
d’infiltració, etc...

-

Posteriorment amb les mostres recollides durant la campanya de reconeixement de camp
caldrà realitzar la campanya d’assaigs de laboratori

-

Amb tota la informació es redactarà l’estudi geològic-geotècnic.

Serà necessari realitzar una o més visites a l’àmbit del sector urbanístic per a la identificació y
estudi del territori on s’ubica el planejament i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que
puguin sorgir al llarg de la durada del contracte.
Complementàriament, caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització de
l’objecte del contracte, ja sigui amb els interlocutors de l’Incasòl com amb d’altres agents
involucrats directa o indirectament en el procés urbanístic.
Així mateix, caldrà dur a terme totes les modificacions i/o ampliacions del document que es
requereixin.
Per últim, al llarg de la durada del contracte, l’adjudicatari també haurà de resoldre totes les
consultes que puguin sorgir a l’equip redactor dels projectes d’urbanització.

1.3. Licitació conjunta dels serveis de redacció de l’estudi geològic-geotècnic dels sectors
PPU38 Ampliació Riu Clar i el PPU54 de Tarragona, el PP3 de la Canonja i del Pla
Especial de les Infraestructures Exteriors del PP3 de la Canonja i del PPU54 de
Tarragona en els municipis de Tarragona, La Canonja i Reus.
S’estan redactant simultàniament els projectes d’urbanització dels quatre sectors i del pla especial
esmentats. Atesa la proximitat dels quatre àmbits, la informació de cadascun d’ells pot ser
complementària ja que hi haurà informació comuna, complementant-se i afavorint la visió geològica
més general, regional i de l’àrea d’estudi.
Per raons d’eficiència i coherència dels quatre documents finals, és convenient la seva licitació
conjunta. Per tant, comparteixen els mateixos criteris d’adjudicació, els mateixos criteris objectius
de valoració i la mateixa baixa econòmica i tindran un únic adjudicatari.
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1.4. Cost
El pressupost d’aquests serveis és de 28.121,26€ IVA no inclòs (vint-i-vuit mil cent quaranta-set
euros amb vint-i-sis cèntims). Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que disposa l’article
101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La distribució dels imports imputables en els diferents àmbits, tenint en compte que els del PEI dels
accessos es distribueix un 80,07% al PPU54 i un 19,93% al PPU3, és la següent
Estudi
geotècnic

Import (€)

PPU54

10.989,98€

PPU3

3.336,42€

3.336,42€

PEI accessos

5.901,46€

1.176,16€

4.725,30€

PPU38

7.893,40€

7.893,40€

TOTALS

28.121,26€

7.893,40€

4.512,58€

15.715,28€

Import PPU38

Import PPU3

Import PPU54
10.989,98€

El VEC (valor estimat de contracte) ascendeix a 47.745,51€ IVA no inclòs.
Per una banda, el VEC inclou un 20% sobre el pressupost d’execució per contracta. Les variacions
sobre l’import del servei podrien ser degudes a tasques derivades a modificacions de gran
envergadura de les feines realitzades per causes no atribuïbles a l’adjudicatari, a causa del
replantejament substancial de l’ordenació proposada o bé per la necessitat d’incorporar anàlisis no
contemplades en el plec de clàusules que impliquin un augment considerable de la dedicació. Per
altra banda el VEC també inclou la pròrroga per tres mesos quantificable en 14.000€ més IVA.

1.5. Termini d’execució
El termini previst d’aquest servei de redacció dels projectes d’urbanització esmentats és de 3
mesos amb una possible pròrroga de 3 mesos.
Es tracta d’un servei que es desenvoluparà durant l’any 2019 i que afectarà a 1 exercici
pressupostari:

ANUALITAT

IMPORT SENSE IVA

IMPORT AMB IVA

2019

28.121,26€

34.026,72€

2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
2.1. Tipus de procediment
Atenent la durada i les característiques de les tasques a dur a terme, es seguirà un procediment
obert simplificat per a la contractació dels serveis.

2.2. Solvència general
L’equip licitador haurà de disposar de la següent solvència general:
REQUERIMENT
L’empresa haurà d’acreditar que té contractat o
pot contractar com a responsable d’aquests
serveis un professional en caracterització
geològica i geotècnica per a obres
d’urbanització, disseny de ferms i càlcul de
fonamentació, estudis d’estabilitat de talussos,
assajos de filtració del sòl i altres relacionats
amb l’objecte del contracte.

ACREDITACIÓ
1. Declaració del representant de l’empresa
indicant el professional que participarà com
a responsable en l’elaboració del servei
i
2. Còpia del seu títol acadèmic

El responsable dels serveis assignat ha
d’acreditar experiència en la redacció d’estudis
de caracterització geològica i geotècnica per a
obres d’urbanització.

Acreditació de la bona execució dels
treballs mitjançant certificat per part de les
empreses promotores dels estudis de
caracterització geològica i geotècnica per a
obres d’urbanització en els que s’hagi
participat (al menys 3 acreditacions) en els
quals cal indicar la data de realització,
l’import i el nom de les feines executades.

a. Composició de la valoració: criteris objectius
Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris objectius, tècnics i econòmics, de
valoració de les ofertes lliurades, per a la selecció de l’adjudicatari, i els criteris per determinar si
una oferta és anormal o desproporcionada.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i
del contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els
articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord
l’article 159 de l’esmentada Llei.
El coordinador del Projecte, Joan Estrada i Aliberas
Vist i plau del director del Projecte, Sergi Espiau i Quijada
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CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
REALITZACIÓ DELS TRES ESTUDIS GEOTÈCNICS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES
D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS PPU38-AMPLIACIÓ RIU CLAR, PPU54 I PPU3 “CIM EL
CAMP EST I DEL SEU VIAL D’ACCÉS”, ALS TERMES MUNICIPALS DE TARRAGONA, LA
CANONJA I REUS

Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació
de fórmules amb una puntuació màxima total de 100 punts.
D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
tracta de treballs intel·lectuals i, per tant, contemplen un mínim del 51% de criteris de qualitat.

1. Criteris d’adjudicació de preu (45 punts)
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris avaluables mitjançant fórmules:
1.1. Puntuació econòmica (45 punts)
Per a obtenir les puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran, una vegada
descartades les propostes econòmiques que resultin temeràries segons l’apartat 1.2, amb la
puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:

45 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = ----------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà de 45,00 punts.

1.2.

Ofertes econòmiques amb valors anormals

Per apreciar quines ofertes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió d’un preu
anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot tenint en compte el que disposa l’article
86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades per distintes empreses que pertanyen
a un mateix grup:
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( BOi )

 Of 
BOi  1001  i 
 PC 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi)

BM 

1
n

n

 BOi :
i 1

Essent n el nombre d’ofertes amb qualitat tècnica acceptable.
Després es calcula la desviació estàndard (  ):




 




n

 BOi 

2

 nBM 

2

i 1

n 1

12









Ofi = Import de l’oferta acceptable i (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables)
PC = Pressupost de licitació.
Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la condició:

BOi  BM  
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi) sigui
superior als següents valors:

- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per
determinar el límit de la presumpció de temeritat:

BR 

1
n

n

 BOi
i 1

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR
+2
- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi >BM + 2

En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal es sol·licitarà la informació
necessària per determinar si s’ha d’excloure o no.
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2. Altres criteris de valoració automàtica (55 punts)
Per a la valoració de les ofertes tècniques lliurades, s’utilitzaran els següents criteris:

ACREDITACIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

L’equip de treball haurà d’acreditar experiència en la
redacció de al menys 3 estudis geològics i
geotècnics per a projectes d’urbanització amb obres
de fàbrica i assajos de filtració.

Acreditació de la bona
execució dels treballs per
part dels promotors dels
projectes d’urbanització en
els que s’hagi participat
(mínim 3 acreditacions).

10

L’empresa haurà d’acreditar disposar per a
l’execució de les feines d’una màquina de sondeigs
amb recuperació de testimonis adequada per a les
feines de camp del pressupost

1. Factura de compra de
l’equip o declaració de
responsable de la seva
propietat
i
2. Carta de compromís de
disposició
de
la
maquinària per a aquesta
feina.

10

CRITERI

L’empresa haurà d’acreditar disposar, per a
l’execució de les feines d’aquesta licitació, de
màquines i instruments calibrats adequats per als
assajos de laboratori.

1. Factura de compra dels
equips o declaració
responsable
de
la
propietat
per
a
cadascun
dels
instruments
i/o
màquines
necessaris
per als assaigs de
laboratori previstos en
el pressupost d’aquesta
licitació. Serà una única
declaració responsable
per tots els instruments
i màquines llistades.
i
2. Carta de compromís de
disposició
de
la
maquinària per aquesta
feina

10

CRITERI

A més a més del professional acreditat a la
solvència, es puntuarà que l’empresa posi a la
disposició de les feines d’aquesta licitació la
participació de fins a 3 professionals addicionals
amb titulacions diferents del primer i que tinguin
relació amb la geologia i la geotècnia. Atès que es
valorarà
la
diversitat
d’especialitats,
cada
professional proposat ha de disposar d’una titulació
diferent de les dels altres. Es puntuarà un màxim de
3 professionals addicionals al de la solvència
(enginyer geòleg, geòleg, enginyers de camins, o
altres professionals dels quals s’haurà de justificar la
seva idoneïtat per
les feines)

ACREDITACIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

Presentarà un màxim de 3
professionals:
1. Còpia de la titulació
acadèmica reconeguda, a
nivell
d’especialitat
en
llicenciatura i/o màster, que
assegura els coneixements
de
les
especialitats
tècniques sol·licitades.

12
(4 punts
/professional
assignat)

i
2. Carta de compromís de
col·laboració en l'elaboració
dels treballs objecte
d’aquesta contractació.
Es puntuarà un màxim de 3
programes.

L’empresa haurà d’acreditar que compta amb
programari específic de geotècnia (estabilitat de
talussos, càlcul fonamentacions, i altres)

1. Llicència d’adquisició del
programari
i
2. Carta de compromís de
disposició del programari
per aquesta feina

L’empresa haurà d’acreditar que posa a la disposició
de la campanya de reconeixement de camp de fins a
dues màquines de sondeig addicionals amb
recuperació de testimoni i/o d’una segona
retroexcavadora.

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

Carta de compromís de la
disposició addicional de
cadascuna de les
màquines per aquesta
feina.

9
(3 punts
/programa
acreditat)

4
(2 punts
/màquina
assignada)

55
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