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1. ANTECEDENTS, NECESSITAT I IDONEÍTAT
1.1.

Antecedents

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de març de 2017, va aprovar
l’expedient de contractació del servei de reparació de voreres i diversos elements de la
via pública de Matadepera, pel procediment obert amb adjudicació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Per Decret d’alcaldia núm. 731, de data 27 de juny de 2017, es va adjudicar el
contracte del servei de reparació de voreres i diversos elements de la via pública de
Matadepera, a l’empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES NATURALES
SL, amb NIF B-65572539, per un import màxim de 200.000 € més IVA pels quatre
anys de durada del contracte, inclosa la pròrroga.
En data 10 de juliol de 2017 es va formalitzar el contracte.
Per decret d’alcaldia núm. 486, de data 15 de maig de 2019 es va aprovar la pròrroga
per dos anys del contracte.
1.2.

Necessitat i idoneïtat

Matadepera és un municipi que te més de 100 quilòmetres de carrers. Actualment
moltes voreres d’aquests carrers del municipi estan en molt mal estat i és necessària
la seva reparació.
És necessari fer un manteniment dels punts més malmesos d’aquestes voreres, per a
no haver de fer una obra de reparació de trams grans més endavant i així buscar
solucions a les problemàtiques actuals.
Per tant, amb aquesta contractació s’aconseguirà retardar les obres d’adequació
necessàries de gran envergadura i millorar el trànsit dels vianants pels carrers del
municipi.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Es objecte d’aquest contracte l’execució de les obres de manteniment i reparació de
les voreres de diversos elements de la via pública del municipi de Matadepera segons
les necessitats.
El plec tècnic , per tant, no defineix les voreres que es repararan, sinó que descriu les
unitats d’obra necessàries per a dur a terme el manteniment dels punts de les voreres
que s’hagin d’anar reparant al llarg del contracte.
En el plec de prescripcions tècniques es descriuen les unitats d’obra a realitzar així
com les demés característiques tècniques de les obres objecte d’aquest contracte. Els
treballs a realitzar seran:


Actuacions de reparació i manteniment de voreres i elements de la via pública:
o Renovació del panot i base de formigó
o Substitució del panot
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o Recol•locació de vorades
o Rejuntat amb morter de peces de vorades
Atenció a urgències generades a les voreres de la via pública

Els treballs es realitzaran amb la màxima eficàcia i qualitat dins del respecte al medi
ambient i la sostenibilitat.
El codi CPV corresponent és:
CPV 2008: 45233340-4 “Treballs de cimentació de voreres”
3. PROCEDIMENT
En compliment del que estableix l’article 116.4. de la Llei 9/2017 de Contractes del
Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), i tenint en compte el valor
estimat de la contractació, el procediment de licitació seleccionat ha estat un
procediment obert simplificat no subjecte a regularització harmonitzada.
El procediment obert permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre
que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
4. DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
La realització independent de les prestacions de l’objecte del contracte dificultaria la
seva correcta execució des del punt de vista tècnic. A més, per la naturalesa i
característiques de l’objecte i de les finalitats a satisfer, resulta imprescindible l’acció
perfectament coordinada i amb una única direcció de dites prestacions, qüestió que es
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents. La interdependència existent entre les diverses prestacions
motiva que una deficient execució d’una o més d’elles, o una deficient coordinació en
la seva execució, augmentaria significativament el risc d’una mala prestació.
Per tant, d’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió
de no dividir la present contractació en lots.
5. PRESSUPOST I PREU DEL CONTRACTE
5.1.

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat pluriennal de
121.000,00 € IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 21.000€
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PRESUPOST DEL CONTRACTE (sense IVA)
ANY 1

ANY 2

TOTAL sense IVA

IVA (21%)

TOTAL amb IVA

50.000,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

21.000,00 €

121.000,00 €

Els preus unitaris de licitació s’estableixen pels imports següents:
PREU
PARTIDA
€

Despeses
de seguretat
i salut (€)

Despeses
generals (€)

Benefici
industrial
(€)

PREU
LICITACIÓ
(€)

(IVA exclòs)

2,00%

13,00%

6,00%

(IVA exclòs)

44,92 €

0,90 €

5,84 €

2,70 €

54,35 €

91,39 €

1,83 €

11,88 €

5,48 €

110,58 €

177,52 €

3,55 €

23,08 €

10,65 €

214,80 €

74,32 €

1,49 €

9,66 €

4,46 €

89,93 €

102,05 €

2,04 €

13,27 €

6,12 €

123,48 €

16,08 €

0,32 €

2,09 €

0,96 €

19,46 €

7,11 €

0,14 €

0,92 €

0,43 €

8,60 €

5,56 €

0,11 €

0,72 €

0,33 €

6,73 €

5,78 €

0,12 €

0,75 €

0,35 €

6,99 €

5,18 €

0,10 €

0,67 €

0,31 €

6,27 €

122,37 €

2,45 €

15,91 €

7,34 €

148,07 €

9,43 €

0,19 €

1,23 €

0,57 €

11,41 €

6,41 €

0,13 €

0,83 €

0,38 €

7,76 €

10,17 €

0,20 €

1,32 €

0,61 €

12,31 €

19,26 €

0,39 €

2,50 €

1,16 €

23,30 €

97,44 €

1,95 €

12,67 €

5,85 €

117,90 €

CODI UNITAT
D’OBRA

F985TEA5
F985TEA6
F985TEA7
FDK2TEA8
M9RHU030
P2146DJ3H
P2146-DJ4B
P2147-DJ5S
P2147-DJ5V
P2148-49L5
P214F-HBR2
P214W-FEMB
P214W-FEMG
P2R5-DT1G
P2RA-EU2R
P931-3G6X
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PREU
PARTIDA
€

Despeses
de seguretat
i salut (€)

Despeses
generals (€)

Benefici
industrial
(€)

PREU
LICITACIÓ
(€)

(IVA exclòs)

2,00%

13,00%

6,00%

(IVA exclòs)

34,42 €

0,69 €

4,47 €

2,07 €

41,65 €

31,01 €

0,62 €

4,03 €

1,86 €

37,52 €

7,90 €

0,16 €

1,03 €

0,47 €

9,56 €

15,13 €

0,30 €

1,97 €

0,91 €

18,31 €

33,25 €

0,67 €

4,32 €

2,00 €

40,23 €

52,47 €

1,05 €

6,82 €

3,15 €

63,49 €

CODI UNITAT
D’OBRA

P967-E9ZJ
P967-E9ZL
P975-DS13
P977-DSX7
P9E1-DMTD
P9E1-DNOY

El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat basant-se en
les estimacions del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de
l´Ajuntament de Matadepera, atès que aquest es determinarà en funció de les
necessitats que es produeixin durant la vigència del contracte.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 LCSP i concordants.
Aquest pressupost base, s’ha fixat amb el detall següent dels costos directes i
indirectes:
COSTOS DIRECTES:

41.322,31 €

Unitats d'obra*

41.322,31 €

COSTOS INDIRECTES:

8.677,69 €

Despeses generals

5.371,90 €

Despeses seguretat i salut

826,45 €

Benefici industrial

2.479,34 €

TOTAL (sense IVA)

50.000,00 €

* El desglossament del cost entre el personal (mà d’obra), material i mitjans auxiliars és el
definit en la base de preus de referència (inclosa com annex al plec de prescripcions tècniques
particulars) per a cadascuna de les unitats d’obra a realitzar.
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5.2.

Valor estimat del contracte

El valor estimat (VEC) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 200.000,00 € (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Any

Preu sense IVA

Any 1

50.000,00 €

Any 2

50.000,00 €

Possible pròrroga (1 any)

50.000,00 €

Possible pròrroga (1 any)

50.000,00 €

Valor estimat de contracte (VEC)

200.000,00 €

5.3.

Anualitats

Aquest és un contracte plurianual. Les anualitats per a cadascun dels anys del
contracte són les següents:

ANUALITAT

PREU ANUAL DEL
CONTRACTE
(IVA exclòs)

IVA (21%)

PREU ANUAL DEL
CONTRACTE
(VA inclòs)

ANY 2021 (5 mesos)

20.833,33 €

4.375,00 €

25.208,33 €

ANY 2022

50.000,00 €

10.500,00 €

60.500,00 €

ANY 2023 (7 mesos)

29.166,67 €

6.125,00 €

35.291,67 €

TOTAL CONTRACTE

100.000,00 €

21.000,00 €

121.000,00 €

6. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostaria següent del pressupost vigent a cada exercici econòmic:

Any
2021
2022
2023
www.matadepera.cat
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25.208,33 €
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Amb la condició suspensiva que per l´esmentada despesa existeix consignació
adequada i suficients en els corresponents pressupostos tot d’acord amb el que
estableix l´article 174 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 març.
7. SOLVÈNCIA
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la serva solvència econòmica i financera i
professional o tècnica pels mitjans següents:
7.1.

Solvència econòmica i financera

Mitjà: Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.
Mínim: Per un import mínim de 50.000 € (IVA exclòs), en algun dels tres (3) exercicis
esmentats.
Acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
7.2.

Solvència professional o tècnica:

Mitjà: Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents
al mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte
Mínim exigit: S'ha d'acreditar haver executat obres per import mínim de 50.000 € (IVA
exclòs) corresponents al mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el
contracte en els darrers cinc anys.
Acreditació documental: Certificats de bona execució per a les obres més importants;
aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es
van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
La classificació empresarial del contracte és la següent:
Grup
Subgrup
Categoria

Grup: G “Vials i pistes”
6 “Obres vials sense qualificació específica”
1
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Com a mitjà alternatiu per a la acreditació de la solvència especificada als apartats
anteriors (solvència econòmica i financera i professional o tècnica), les empreses
licitadores podran acreditar aquesta classificació, atès l’article 77 de la LCSP. La
classificació s’acreditarà mitjançant aportació del certificat emès pel Registre de
licitadors de l’Estat o de Catalunya.
9. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS
S’ha d’adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP un cap d’obra.
Aquest cap d’obra és la persona designada pel contractista, o el seu suplent, si
s’escau, amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les
qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte com també als efectes
d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb l’Ajuntament de Matadepera.
Tindrà titulació en Arquitectura o grau en estudis d’Arquitectura o màster en
Arquitectura / Arquitectura Tècnica o grau universitari equivalent / Enginyeria de
Camins, Canals i Ports o màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports / Enginyeria
Tècnica d’Obres Públiques o grau d’Enginyeria Civil. / Grau en enginyeria o equivalent.
El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte es
justificarà mitjançant la titulació acadèmica.
Aquest compromís d’adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d’obligació
essencial del contracte.
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de la LCSP, s’han
intentat escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació. No obstant això, les obres a
realitzar estan perfectament definides al plec tècnic mitjançant partides d’obra i no són
susceptibles de variació.
Per tant, l’únic criteri d’adjudicació és el preu de les unitats d’obra mitjançant les quals
es calcularà el preu total del contracte.
Descripció del criteri
Major percentatge de baixa lineal als preus unitaris del contracte.

Ponderació
100%

Una millor oferta econòmica permet a l'Ajuntament destinar més recursos econòmics
per a poder millorar altres serveis, subministraments o obres destinades a la
ciutadania.
11. MODEL OFERTA A PRESENTAR
El model d’oferta a presentar per a les empreses licitadores es el següent:

www.matadepera.cat

Página 9

Exp. núm. X2021003558
Contracte d’obres de manteniment i reparació de voreres del municipi de Matadepera
Procediment obert simplificat. Tramitació ordinària

“MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA”

En/Na..................................................................... amb NIF núm. ...................., en nom
propi, (o en representació de l’empresa ..................................., CIF núm. ....................,
domiciliada a ................ carrer .............................., núm. ...., assabentat/da de les
condicions exigides per optar a la contractació del contracte d’obres de manteniment i
reparació de voreres del municipi de Matadepera, es compromet a portar-la a terme
amb subjecció al plec de prescripcions tècniques i al plec de clàusules administratives
particulars i

PROPOSA:
1. Una baixa lineal per a tots els preus unitaris de licitació de les diferents partides de
_____ %.

Lloc, data i signatura electrònica del licitador
12. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es consideraran en supòsit de temeritat aquelles proposicions que ho siguin en el
criteri “Major percentatge de baixa lineal als preus unitaris del contracte” atès l'article
85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
13. DURADA DEL CONTRACTE
El termini del contracte s’estableix en 2 anys a comptar des de la formalització del
contracte. El contracte serà prorrogable de forma expressa per dos anys més, sense
que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
Pel que fa a la durada dels encàrrecs concrets i derivats d´aquest contracte aquests
es determinaran en l’escrit o encàrrec que, si s´escau es realitzin per part del regidor
d´obres i el tècnic municipal en relació de cada actuació concreta.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
14. LLOC D’EXECUCIÓ
L’àmbit de la prestació de les obres objecte del contracte inclou totes les voreres del
municipi de Matadepera.
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15. RÈGIM DE PAGAMENT
S´expediran mensualment les certificacions d’obra als efectes del seu pagament les
quals hauran de ser conformades pel responsable del contracte.
El pagament es realitzarà per l´ Ajuntament de Matadepera, en els terminis establerts
en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de
Matadepera, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les
competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Matadepera (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
Oficina comptable:

L01081206

Òrgan gestor:

L01081206

Unitat tramitadora:

L01081206

16. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import del pressupost de licitació IVA exclòs atès que la
determinació del preu s’ha fet en base a preus unitaris.
17. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA PROVISIONAL
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional, de
conformitat amb allò que disposa l’article 106 i l’article 159 de la LCSP.
18. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els article 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
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No es preveu la modificació del contracte per altres motius.
19. TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
No s’estableix termini especial de recepció i regira el termini general d´un mes a
comptar del lliurament o la realització de l´objecte de contracte, recepció que s’haurà
de formalitzar mitjançant document acreditatiu corresponent.
El termini de recepció esmentat es refereix a els encàrrecs concrets i derivats realitzats
pel tècnic municipal i el regidor d´obres.
20. TERMINI DE GARANTIA
Es fixa un termini de garantia de d’un any a comptar des de la data de signatura de
l’acta recepció de l’últim encàrrec derivat d’aquest contracte.
21. TERMINI PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes, atès l’article 158.1 de la LCSP, al ser el preu l’únic
criteri d’adjudicació.
22. SUBCONTRACTACIÓ
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins
al 25 % del pressupost de licitació, IVA exclòs.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament de Matadepera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la
seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el
present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
23. ASSEGURANCES
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 100.000 €.
24. REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb l’article 103 de la LCSP, no s’admet la revisió de preus.
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25. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Mitjans d’acreditació escollits

Motivació dels requisits

L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en Garantir el respecte dels
la Seguretat Social de les persones treballadores drets laborals bàsics.
destinades a l'execució del contracte.
L’empresa contractista ha de garantir el pagament en Garantir el respecte dels
temps i forma dels salaris del personal adscrit al drets laborals bàsics
contracte.
L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les
persones adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació,
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.

Garantir el respecte dels
drets laborals bàsics i
eradicar la discriminació
que pateixen les dones
en diversos àmbits.

26. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Així mateix, es designa com a responsable del contracte amb les funcions previstes a
l’article 62 LCSP, al tècnic municipal adscrit a l’àrea d’obres i serveis de l’Ajuntament
de Matadepera.
27. PENALITATS
Cas que l´Ajuntament de Matadepera opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
1.- Incompliment dels terminis parcials, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
2.- Compliment defectuós de la prestació definida al contracte o de les condicions
especials d’execució, s’imposaran penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte,
Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la
quantia de cadascuna no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs)
ni el total d’aquestes superar el 50% del preu del contracte (IVA exclòs).
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
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l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no
es puguin deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits de compliment defectuós en què no estigui prevista penalitat o aquesta
no cobreixi els danys causats a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista indemnització per
danys i perjudicis.
28. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:


El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.



L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes sens perjudici
del que disposa la clàusula anterior referida a les penalitats.



L’incompliment de les condicions establertes per a la subcontractació, sempre
que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de
l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.



L’incompliment de l’obligació essencial d’adscripció de mitjans personals a
l’execució del contracte



L’incompliment de qualsevol de les altres obligacions contractuals essencials
previstes en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions
tècniques.

Per tot això, els tècnics sotasignats informen de la necessitat d’efectuar els tràmits
oportuns per a l’esmentada contractació.

Matadepera, a la data de la signatura electrònica

Frederic Pujal i Vives
Tècnic municipal d’obres, serveis i medi ambient
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Laura Alonso Serrano
Tècnica de contractació
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