APROVAT

PO2
Exp: 901162 / 2021

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Obres

Subtipus de contracte

Construcció

Objecte del contracte

OBRES DEL PROJECTE DE LA VIA PEDALABLE A
L'ANTIGA CARRETERA I PONT DELS PASSADORS
(FASE 1), AL TERME MUNICIPAL DE SANT ADRIÀ DEL
BESÒS

Procediment d’adjudicació

Obert

Òrgan de contractació

Junta de Govern

Pressupost

a)
b)

Justificació de la contractació
És una compra d’innovació?

AQUESTA ACTUACIÓ PERTANY AL PLA
MOBILITAT SOSTENIBLE DE L'AMB 2020-2023.
No

DE

CPV:
Lot

Descripció
Principal

Codi CPV
45233252-0

Descripció CPV
Treballs de pavimentació de
carrers

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (1 de 1)
Cap de Servei PO2
Data signatura :01/02/2021 9:07:05
HASH:1D3349E5688E8F9C894EF24B42A14C067458030F

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
2021
2022

Funcional
44275
44275

Orgànica
M7010
M7010

Econòmica
65005
65005

% IVA
21
21

Import
1.499.858,55€
999.905,70€

Document base per a la licitació
El document tècnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp.: 2042/17 ) per la Junta de Govern de l’AMB
en data 07/05/2019, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposició al públic, donat
que no s’han presentat al·legacions en contra.
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Codi per a validació :02QXP-GH7GR-30K7U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/4.

No
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Te la licitació reserva social?

El pressupost de licitació és de 2.065.920,87€, IVA no inclòs.
El valor estimat del contracte és de 2.065.920,87€, IVA no
inclòs.
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Finançament associat
Aquest projecte ha estat inclòs al Pla de Mobilitat Sostenible de l'AMB 2020-2023, programa
que forma part del Pla d’Inversions Metropolità 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Alhora, l’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins de l’eix prioritari 4 del Programa
Operatiu FEDER 2014-20 de Catalunya, en el marc del conveni de col·laboració FEDER
Generalitat - AMB. Objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors.
Termini d'execució
El termini d'execució previst de les obres és de 11 mesos, tal i com consta al projecte.
Distribució de la despesa
La distribució plurianual de la despesa és la que es dedueix de la planificació temporal inclosa
al projecte.
Termini de garantia
El termini de garantia de licitació s’estableix en 1 any, mínim establert de manera general per la
LCSP, atès que no hi ha cap raó que justifiqui la seva modificació.
Revisió de preus
Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte és inferior a dos anys, no serà
procedent una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Justificació de la no divisió en lots
L’objecte de la present licitació és l’execució d’una obra en base a un projecte executiu redactat
a tal efecte, amb un únic autor, i que tindrà la supervisió i direcció d’una única direcció d’obra.
D’igual manera que el document que defineix els treballs a fer es considera un document
complet i que defineix tot allò necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és
un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les
altres, amb implicacions i conseqüències creuades entre elles.
Així doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no seria
possible una lotificació del contracte si es vol garantir una correcta execució del conjunt, ja que
moltes activitats comparteixen espai físic i moment d’execució, essent imprescindible una única
responsabilitat final de l’execució del conjunt, a imatge i semblança de la figura única de la
Direcció Facultativa.
Criteris d’adjudicació
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació es divideixen en dos grups: uns avaluables
mitjançant un judici de valor (amb una puntuació màxima possible de 49 punts) i uns avaluables
segons formulacions matemàtiques (amb una puntuació màxima possible de 51 punts).
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Així doncs, ateses les característiques de l’actuació a executar, es considera que la solvència
tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant està en possessió de la següent classificació:
Grup G
Subgrup 6
Categoria 4
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Solvència tècnica requerida
La solvència tècnica requerida, en funció de la documentació tècnica que serveix de base per a
la licitació, s'ha definit tenint en compte allò establert al marc legal següent:
· Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
· Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
· Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.
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Criteris subjectes a un judici de valor
Pel que respecta als primers, l’objectiu cercat té múltiples vessants:
· Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitació.
· Assegurar la bondat de la seva oferta tècnica, econòmica i temporal, en base a
l’anàlisi de la seva proposta d’execució.
· Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’implantació, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solució als
punts crítics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’un
pla d’obres (i un termini, inclòs en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats
(i una oferta econòmica).
· Analitzar de manera explícita i detallada l’afectació a l’entorn en funció de la
proposta d’execució (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).
· Comprovar l’adscripció de mitjans humans i materials i la organització pròpia al
respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coherència.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

Codi per a validació :02QXP-GH7GR-30K7U
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/4.

Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques
L’oferta econòmica és l’únic criteri inclòs dins dels avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques.
La formulació emprada es correspon a una combinació d’una paràbola, per aquelles ofertes
que representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses, i
una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit
abans esmentat.
La forma de la gràfica que s’obté, i per tant, la puntuació final resultant per a cada oferta,
depèn única i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada
ni el pendent del tram rectilini ni la curvatura de la paràbola.
L’elecció d’aquesta formulació, per a l’execució d’obres en espai públic i d’edificació, es
basa en allò que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb
major credibilitat d’una actuació en concret en un determinat moment. Aquesta
consideració es basa en els següents arguments:
· Al moment de redactar un projecte executiu d’obres o una memòria valorada de
treballs, s’estableix el preu teòric del mateix en funció de les dades que ens
aporten els proveïdors implicats dels materials a emprar i es tenen en compte
preus unitaris de la maquinària i la mà d’obra associada que executen directament
(cost directe) tots i cadascun dels treballs emprant les bases de preus existents (en
el nostre cas la de l’AMB i la de l’ITEC).
· Pel que respecta als materials, aquests preus no són els que posteriorment
s’acorden amb els contractistes ofertants atès que hi ha acords particulars i que
quan s’hagin d’executar els treballs haurà passat gairebé un any des del moment
en què es va acabar la redacció del document tècnic que serveix de base a la
licitació. En primer lloc, el mercat d’alguns materials bàsics i principals com el
formigó, l’asfalt i l’acer és molt volàtil i depèn molt de la conjuntura del moment. I en
segon lloc, els acords entre empreses i proveïdors, tot i que gairebé sempre
suposen descomptes sobre la tarifa de venda al públic -que és la que s’utilitza en
fase de redacció-, poden ser molt diversos qualitativa i quantitativament.
· Pel que respecta a la maquinària a emprar, és impossible que en fase de projecte
es pugui determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen
una relació exclusiva amb determinada maquinària. Per tant, el fet de poder
executar els treballs habituals amb una maquinària o altra, fa que el preu real sigui
el particular per a cada empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar
aquell que contempla el cost de maquinària òptim i raonable.
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L’anàlisi de tots els aspectes anteriors permetrà, per tant, garantir que l’oferta és el resultat
d’un treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com s’ha de fer, de quin
temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant així una idea completa de
la bondat de la proposició.
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·

Així doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més
creïble d’una obra en el moment de la seva execució.
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Al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PACP) es desenvolupa l’explicació i
descripció de tots els criteris i es detalla la sistemàtica de la seva valoració.
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Aquesta formulació, quina aplicació es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és
una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta
econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes
obtenen també puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues
ofertes qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa
mitja de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997
de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
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Un cop argumentada la coherència del valor mig corregit com a referència de preu ofertat
en licitacions d’obres a l’espai públic i d’edificació, es justifica a continuació la motivació en
general de la formulació emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que
suposi proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitació i valoració màxima
per a baixa màxima:
· Atès que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la paràbola i
la recta, ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la
linealitat del tram superior s’estén al tram parabòlic a les seves proximitats. És a
dir, per valors propers a aquest valor mig corregit, però més cars i per tant situats al
tram parabòlic, les diferències de puntuació entre ells són gairebé linealment
proporcionals en la mateixa proporció que al tram rectilini.
· Amb aquesta formulació, és el propi “mercat” en la seva totalitat el que defineix
com ha de ser aquesta variació diferencial de punts entre diferents ofertes, al
contrari que si la formulació triada fos una recta amb valoració zero per a baixa
igual a la licitació i valoració màxima per a baixa màxima, on les diferent
puntuacions només depenen de l’oferta més econòmica. Així, en el cas
d’expedients amb ofertes amb molt poca baixa, es donaria la situació següent:
ofertes molt semblants tindrien una puntuació molt diferenciada, atès que la recta
sortiria molt “vertical”, distorsionant enormement l’esperit que ofertes similars
tinguin puntuacions similars (garantint sempre que una oferta més econòmica
obtingui més puntuació). Al cas de la formulació triada per a les obres, aquesta
garanteix que sigui el propi mercat, representat pel valor òptim d’execució que és el
valor mig corregit de les ofertes, qui determini, per a cada licitació i per a cada
projecte, com ha de ser la variació de puntuació entre totes les ofertes en general i,
en particular, a la zona propera a aquest valor de referència on la variació és lineal
a un costat i gairebé lineal a l’altre.

