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PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI (POSS)
EXP. NÚM: 2020-10
TÍTOL CONTRACTACIÓ: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT
DE LA FINCA ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
1. Àrea que impulsa: Urbana-Planejament
2. Gerència que proposa la contractació: Gerència de planificació i gestió urbanística
3. Responsable del contracte: Serveis tècnics de PROCORNELLÀ
A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ:
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a.1) Descripció:
Es vol ampliar la vorera de la finca B2 del POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT situada a l’avinguda del Parc de Can Mercader fins un màxim
4,20 m, creant uns parterres al llarg d’aquesta i dotant-la d’enllumenat mitjançant 6 punts de
llum de tecnologia LED.
Per tal de fixar tots els treballs s’ha realitzat el projecte anomenat: PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ.
Els treballs inclosos en aquest projecte són el que ocupen aquesta contractació.
a.2) Lots:
La naturalesa de l’objecte del contracte NO permet la divisió en lots, ja que, concorre un dels
motius vàlids establerts en l’article 99.3 lletra b) de la LCSP: La realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria o inclòs impossibilitaria
la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.
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a.3) Codificació:
Codi CPV: 45220000-5-Obres d’enginyeria i treballs de construcció i/o
Codi CPV: 45233140-2-Obres vials i/o
Codi CPV: 45233200-1-Treballs diversos de pavimentació i/o
Codi CPV: 45233222-1-Treballs de pavimentació i asfaltat i/o
Codi CPV: 45233220-7-Treballs de pavimentació de carreteres i/o
Codi CPV: 45233340-4-Treballs diversos de fonamentació de voreres.
b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació
En data de 20 d’octubre de 2017 PROCORNELLÀ va procedir a la transmissió per títol de
compravenda de la finca B-2 de Projecte de reparcel·lació del Polígon I-Est del Pla Parcial del
sector Millàs de Cornellà de Llobregat, lliure de càrregues d’urbanització.
La Junta de Compensació del Polígon 1-Est del Pla Parcial del Sector Millàs de Cornellà de
Llobregat, va presentar a data de gener del 2018, el document amb el títol “Refós d’obres
d’urbanització del Sector Millàs”. Aquest projecte refós, tenia la condició d’as-built per les
obres executades i fixava les obres complementàries vinculades a les edificacions
confrontants.
Entre les obres complementàries a les edificacions confrontants, hi ha les corresponents a
l’ampliació de la vorera davant de la B2 del dit Polígon.
Segons Acta del 26 de juliol de 2017 de la Junta de Compensació del sector, els propietaris de
les finques adjudicades B1, B2 i B3, es van comprometre a desenvolupar cadascú les obres del
voltant de la seva parcel·la, cas contrari s’haurien vist malmeses per les obres d’edificació.
Correspon a PROCORNELLÀ, executar les obres d’urbanització de l’ampliació de la finca
adjudicada B2.
És per això procedeix contractar a empreses especialitzades per a l’execució de les obres
compreses en el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA B2
DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ.
c) L’Efecte, naturalesa i les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte
projectat:
La finalitat d’aquesta contractació és la realització de l’ampliació de la vorera davant de la
parcel·la B2 la qual PROCORNELLÀ va vendre lliure de càrregues, havent-se de fer càrrec de
desenvolupar les obres d’urbanització de l’entorn d’aquesta parcel·la.
Els treballs a realitzar són: uns treballs d’enderroc i moviment de terres, pavimentació,
enllumenat públic, sanejament, construcció de mur de gabions, col·locació de mobiliari urbà i
instal·lació de reg.
Aquesta contractació s’estima estratègica, i cal realitzar-la per donar compliment a
compromisos contractuals de PROCORNELLÀ.
d)Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte que es proposa per a satisfer-les
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És un contracte qualificat com a obres.
Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista s’utilitzarà un únic criteri
avaluable automàticament, i l’adjudicació es realitzarà a favor de l’oferta que presenti una
millor relació qualitat-preu, amb un únic criteri que és EL MILLOR PREU de conformitat amb
l’article 145.2 en concordança amb l’article 146.1 de la LCSP: el preu més baix.
B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)
a)Procediment i tramitació de l’expedient
a.1) Elecció del procediment de licitació
La contractació no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant un
procediment obert simplificat sumari (POSS), en virtut d’allò que estableix l’article 159.6 i
concordants de la LCSP, concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes de 10 dies
hàbils a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de contractant de la societat
(www.procornella.cat ) i a la plataforma de contractació www.vortal.biz .
El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu,
d’acord amb un únic criteri d’adjudicació que és el MILLOR PREU o preu més baix.
a.2) L’Expedient de contractació serà de tramitació ordinària.
b) Classificació, capacitat i solvència
b.1) Classificació empresarial:
En ser un contracte d’obres, el valor estimat del qual és inferior a 500.000 euros, de
conformitat a l’article 77.1 lletra a) de la LCSP no és requisit indispensable que l’empresari es
trobi degudament classificat com a contractista d’obres dels poders adjudicadors.
Però s’informa de la classificació que correspondria, als efectes d’acreditar la solvència, que
seria la següent:


GRUP G SUBGRUP 6 CATEGORIA 1

b.2) Requisit de capacitat:
Caldrà que l’empresa tingui en
treballs que són objecte del contracte.

el

seu

objecte

social

la

realització

dels

b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i els criteris que es
tinguin en consideració per adjudicar el contracte
S’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional.
L’oferta es presentarà en un únic sobre electrònic i s’avaluarà conforme criteris automàtics.
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c) Criteris de valoració
S’adjudicarà el contracte a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, avaluable
automàticament d’acord amb un únic criteri que és el de MILLOR PREU.
CRITERI Millor preu
S’atorgarà un total de 100 punts a l’oferta que hagi presentat el millor preu, entenent com a
tal el preu que essent igual o inferior al pressupost base de licitació (import màxim
68.809,20 € més IVA) sigui el preu més baix per a:
L’execució
de
la
totalitat
dels
treballs
inclosos
en
el
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA B2 DEL
POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ.
Cal tenir en compte que hi ha la partida fixa de seguretat i salut, que està
inclosa en el preu i
que no permet baixa: 1.428,00 € més IVA la qual es
fixa de 1.200,00 € + 156,00 € (13%DG) + 72,00 € (6%BI).

S’aplicarà la següent formula:
PVO = 100 * (VMO/VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: valor oferta
d) El valor estimat del contracte és de 77.754,39 € més IVA, el qual
d.1) Pressupost base de licitació: 68.809,20 € més IVA
d.2) D’acord amb l’article 242.4.i LCSP es preveu un increment de despesa que en cap cas no
pot ser superior en conjunt al 10% del preu del pressupost base del contracte, és a dir:
6.880,92 € més IVA, pel concepte de variació que durant la correcta execució de l’obra es
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en el
Projecte.
d.3) D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris pel cas que la direcció facultativa considerés convenient de realitzar alguna
tasca complementària no prevista en el Projecte, però necessària per ultimar la seva òptima
finalització, fins un màxim del 3% del pressupost base de licitació: és a dir, 2.064,27 € més IVA.
S’acompanya document d’aprovació de la reserva de crèdit (amb el número d’expedient).
e) Informe d’insuficiència de mitjans propis
És un contracte d’obra, i no procedeix l’Informe d’insuficiència de mitjans propis.
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f) Inici i termini d’execució
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura per part del contractista de
l’acceptació de la resolució d’adjudicació que li sigui comunicada a través de plataforma
www.vortal.biz, que s’haurà de produir dins els 5 dies hàbils següents a la comunicació.
PROCORNELLÀ es reserva el dret de fixar la data d’inici d’aquests treballs. Amb aquesta
finalitat comunicarà a l’adjudicatària, amb un preavís de 5 dies hàbils i mitjançant la
plataforma de licitació www.vortal.biz, la data d’inici, havent-se d’atorgar la corresponent Acta
de comprovació i replanteig, amb anterioritat a la data fixada.
Prèviament a l’inici dels treballs caldrà haver presentat i aprovat el corresponent Pla de
seguretat.
La finalització dels treballs serà d’un màxim de 1,5 MESOS des de la signatura de l’Acta de
Comprovació i Replanteig.
PROCORNELLÀ es reserva el dret a aplicar penes per incompliment en el cas de no ajustar-se a
aquests terminis.
No hi haurà concurrència empresarial.
g) Mesa de contractació
En seguir-se un procediment de contractació obert simplificat sumari la mesa de contractació
és potestativa, de conformitat a l’article 326.1 in fine de la LCSP, no es constituirà Mesa.
h) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es tindran en compte els criteris establerts a l’article 85 i 86 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, del Reglament de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
i)No s’admeten variants
j)Garanties exigibles
No s’exigeix garantia provisional.
Pel procediment obert simplificat sumari no s’exigeix garantia definitiva.
Només es demanarà garantia per un import del 5% d’adjudicació, IVA exclòs, en cas de
presumpció d’ anormalitat.
k)Drets i obligacions específiques del contractista
L’adjudicatari assumeix el rol de contractista d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació (en endavant LOE), i es compromet, entre d’altres, a:


Control de qualitat: L’adjudicatari assumirà les despeses fins a un màxim de l’import
d’1% del total. Si la direcció d’execució material requereix controls addicionals,
aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre que no siguin motivats per una
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verificació d’una mala execució de la contractista, cas contrari, seran de compte de la
contractista.
Lliurament del Pla de Seguretat als set dies després de la signatura del contracte.
A mantenir oferta per termini de 12 mesos.
A atorgar la recepció de les obres, quan sigui requerit a l’efecte per PROCORNELLÀ,
quan les obres es trobin en bon estat, d’acord amb les prescripcions previstes, i es
donin per rebudes, aixecant-se la corresponent Acta i començant aleshores el termini
de garantia.
Cas que les obres no es trobin en estat de ser rebuda, PROCORNELLÀ podrà rebutjarles per no estar finalitzades o perquè no s’adeqüin al projecte o a les condicions
contractuals. Aquest rebuig serà motivat per un escrit en l’Acta, en la que es fixarà un
nou termini per efectuar la recepció. Finalitzat aquest sense que s’hagi acabat o
esmenat, quedarà facultada PROCORNELLÀ per contractar el que manqui acabar o
esmenar a un tercer, amb càrrec a la garantia definitiva i/o retencions de
certificacions.
Serà condició per procedir a formalitzat l’Acta de Recepció, l’aportació del projecte
tècnic final d’obra o “as built”; la documentació de control de qualitat; la
documentació relativa a la gestió de residus i la legalització de l’enllumenat.
El còmput dels terminis de responsabilitat garantia s’inicia des de la data de l’Acta de
recepció.
Cas que l’obra s’arruïni o pateixi deterioraments greus incompatibles amb la seva
funció, amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la
construcció degut a un incompliment del contracte per part del contractista,
respondrà aquet dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepció, segons l’article 144.1 LCSP.

l) Realització de l’objecte
Es realitzarà l’objecte del contracte de forma externa, a la vorera davant la parcel·la B2 a
l’avinguda del Parc de Can Mercader a Cornellà de Llobregat.
No hi haurà concurrència empresarial amb PROCORNELLÀ, però si amb tercers, (la
constructora de l’edifici de la B2). S’haurà de signar l’acta de coordinació d’activitats
empresarials i es realitzarà el corresponent intercanvi de plans de seguretat.
La contractista, haurà de complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut i
coordinació de matèria de prevenció de riscos laborals i haurà de redactar i presentar el Pla de
Seguretat corresponent, amb anterioritat a l’inici de l’obra.
Es comunicarà el tècnic que hagi assumit la funció de coordinador de seguretat i salut.
L’import corresponent a la redacció del Pla de Seguretat i l’adopció de mesures de seguretat
està inclòs en el preu del Projecte, és fix i no permet baixa: 1.428,00 € més IVA la qual es fixa
de 1.200,00 € + 156,00 € (13%DG) + 72,00 € (6%BI)
m) Condicions especials d’execució del contracte
Relacionades amb:



Condicions laborals i socials: compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI) i Pla
de Seguretat i Salut.
Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini d’acceptació de l’adjudicació, de
signatura de l’Acta de comprovació i replanteig i d’execució de la totalitat de les obres
fins a l’atorgament de l’Acta de Recepció.
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Condicions vinculades a la qualitat: Control de qualitat: L’adjudicatari assumirà les
despeses fins a un màxim de l’import d’1% del total. Si la direcció d’execució material
requereix controls addicionals, aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre
que no siguin motivats per una verificació d’una mala execució de la contractista, cas
contrari, seran de compte de la contractista.

Són qüestions imprescindibles per a la seva contractació que es configuren com a condicions
especials d’execució del contracte. La/les empresa/es que es presentin han de poder realitzar
els treballs objecte de contracte dins aquest termini. PROCORNELLÀ es reserva el dret de
penalització en el cas de no complir aquests terminis.
n) Obligacions mínimes i obligacions essencials
L’objecte del contracte es realitzarà amb seguiment del projecte, la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació (en endavant LOE) i les instruccions que es donin per
part dels serveis tècnics de PROCORNELLÀ, amb compliment de les condicions especials
d’execució que tenen caràcter d’obligacions essencials, l’incompliment de les quals es
qualificarà com incompliment greu.
o) Forma de pagament
Parcial, mensual, segons Certificacions que comprendran l’obra executada conforme al
Projecte durant l’esmentat termini, degudament conformades pels serveis tècnics de
PROCORNELLÀ.
S’abonarà l’import que pertoqui segons obra efectivament executada.
L’abonament de les Certificacions tindrà el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i no suposen de cap manera
l’aprovació o recepció de les obres que comprenen.
Cas que per raó de les mesures extraordinàries que aplica l’Administració de l’Estat, la
Generalitat i l’Ajuntament de Cornellà per fer front a la pandèmia del COVID-19 l’Acta de
Replanteig es demorés, el contractista no tindrà dret a cap indemnització.
Mitjà de pagament: Transferència amb venciment als 30 dies a comptar des de la data de la
factura.
Retenció: CINC PER CENT (5%) en concepte de garantia de la seva correcta execució i absència
de vicis ocults.
p) No hi ha revisió de preus sota cap concepte
No hi ha revisió de preus unitaris sota cap concepte.
q) Causes especials de resolució del contracte
Seran causes especials de resolució del contracte, a més a més de les generales de la Llei, les
següents:
a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
b) La manca d’inici de les obres en la data requerida.
c) La manca de compliment del termini d’execució o de garantia proposat en l’oferta per
part del contractista.
d) Incompliments greus o reiterats de les obligacions establertes en la LOE o de les
instruccions donades per diferents agents de l’edificació.
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r) Supòsits en què els incompliments seran causa de resolució
Podran donar lloc a resolució del contracte els incompliments o manca d’atenció a instruccions
donades que siguin de caràcter greu o reiterat.
s) Termini de garantia
12 mesos des de la seva recepció, segons Acta corresponent.
t) Penes per incompliment
S’establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas d’incompliment
d’obligacions mínimes en funció de si són de caràcter lleu o greu, i si és un incompliment
puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les obligacions mínimes establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).
u) Subcontractació
Als efectes de la subcontractació, s’estarà al que disposa l’article 215 de la LCSP. El licitador
haurà d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tingui previst subcontractar,
assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes amb els que vagi a
encomanar la seva realització, així com resta de requisits del mateix article.
El règim de subcontractació serà l’establert en el dit article.
v) Cessió
En els termes de l’article 214.2 de la LCSP per tal que els contractistes puguin cedir els seus
drets i obligacions a tercers, caldrà complir amb els requisits establerts en les lletres d’aquest
article.
w) Adscripció de mitjans
Caldrà adscriure mitjans personals i materials necessaris del contractista per a la realització de
l’objecte.
x) Modificació del contracte
Atès que aquest contracte és un contracte d’obra amb un pressupost configurat per unitats
d’execució (preu/unitat): no es consideraran modificacions, les variacions que es produeixin
durant la correcta execució del contracte que afectin exclusivament al número d’unitats
realment executades sobre les previstes en el projecte, les quals podran ser recollides a la
liquidació sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu
base de licitació (6.880,92 € més IVA), de conformitat amb l’article 242.4.i. LCSP.
I, d’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris pel cas que la direcció facultativa considerés convenient realitzar alguna tasca
complementària no prevista però necessària per aconseguir la finalització de l’objecte, i fins un
màxim del 3%, és a dir, de: 2.064,27 €, més IVA.
y) Criteris de desempat cas d’igualació ofertes
S’aplicarà la clàusula subsidiària de la Llei de contractes del sector públic.
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C.- QUANT AL PROJECTE
S’ACOMPANYA el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA
B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ en la més formal qualitat de Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), comprenent l’objecte del contracte, la realització
de la totalitat dels treballs compresos en el Projecte.
Àrea que impulsa contractació

Gerència que proposa contractació

Sgt. Mireia Sala
Sgt. Gerent de planificació i gestió urbanística
Departament tècnic
Informe revisat i donada la conformitat
segons email de data de 7/4/2020
Cornellà de Llobregat, 6 d’abril de 2020
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