Secció Via Pública i Medi ambient
Núm. Exp.: 2022/5631
Contracte Menor
INFORME PREVI CONTRACTES MENORS AMB PUBLICITAT
1.

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT.

Núm. d’expedient e-pac.: 2022/5631 Contr.: VIAPUB_MA1-SERV-MEN/2022000572
Unitat gestora: Secció Via Pública i Medi ambient
2.OBJECTE
Redacció de projecte per la Naturalització de set sortides d’aigües pluvials a la platja de Castelldefels
Tipus de contracte: Serveis
Durada del contracte: 6 mesos
CPV:
71311000

Serveis de consultoria en enginyeria civil

3. MOTIVACIÓ O EXPOSICIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
El municipi de Castelldefels té tres platges amb una extensió de quasi cinc quilòmetres, situades entre
dos sistemes naturals ben diferenciats, el delta del riu Llobregat i el massís del Garraf.
Aquestes tres platges tenen una longitud total de 4.840 metres, una amplada mitja d’uns 150 metres i
una superfície aproximada de 500.000 m².
Són platges amb una llarga tradició turística, en les que es poden practicar diversos esports, banyar-se a
les tranquil·les aigües o prendre el sol. Des del 2006 les platges de Castelldefels han obtingut diferents
certificacions de Qualitat i guardons.
En aquestes platges s’hi troben set sortides d’aigües de pluja. La xarxa de clavegueram de Castelldefels,
és totalment separativa, i les aigües pluvials del municipi són conduïdes cap a la platja, des d’on tenen
sortida directa al mar.
Aquestes sortides es troben situades a les següents ubicacions:
Carrer Uruguai
Carrer Perú
Carrer Estrella de Mar
Carrer Banys
Carrer 5
Carrer 11
Carrer 17
Aquestes set sortides d’aigües de pluja a la platja, no es troben consolidades, ni integrades
paisatgísticament ni ambientalment amb l’entorn.
Atès que és objectiu, segons la carta de serveis de l’Ajuntament de Castelldefels, vetllar per la protecció
mediambiental de la platja com recurs natural, conjuntament amb altres organismes públics i privats,
facilitar l’ús i el seu gaudiment a la població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques, per
fomentar l’ús responsable de la platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la
temporada alta de bany, és voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels, naturalitzar les set sortides
d’aigües de pluja, per tal que quedin integrades amb l’entorn i el paisatge.
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L'Ajuntament de Castelldefels compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aposta,
entre d’altres, pel gaudiment d’espais públics més nets, sostenibles i saludables, respectant el medi
ambient i el seu entorn.
Així doncs, la Redacció de projecte per la Naturalització de set sortides d’aigües pluvials a la platja de
Castelldefels ha de redactar-se tenint en compte:
-

L’aplicació tècniques de bioenginyeria del paisatge, en l’enginyeria naturalística tradicional i en
l’enginyeria biofísica vegetable.

-

Les necessitats hidràuliques de les set sortides, i les reparacions necessàries, si escau, de les
conduccions que conformen les sortides.

-

L’aplicació de tècniques que siguin compatibles amb les característiques hidràuliques de les set
sortides.

Per una altra part, el projecte haurà d’ésser signat per un tècnic amb la titulació acadèmica idònia per la
integració ambiental d’obres hidràuliques. En qualsevol cas, la responsabilitat per la signatura d’un
tercer en una part determinada del Projecte (annex, plànols, etc.) no eximirà de la responsabilitat de
l’autor del Projecte d’aquella part.
Com annex, es faciliten les fitxes de cada una de les set sortides a la platja:
-

SORTIDA C/URUGUAI
SORTIDA C/PERÚ
SORTIDA C/ESTRELLA DE MAR
SORTIDA AV.BANYS
SORTIDA C/5
SORTIDA C/11
SORTIDA C/17

L’Ajuntament de Castelldefels posarà a disposició del Projectista la informació de la xarxa pluvial de
clavegueram i altra informació que durant el decurs de la redacció precisi, sempre i quan l’ajuntament
disposi d’aquesta informació. No obstant, correspondrà al projectista l’obtenció, amb els seus propis
mitjans, de les dades necessàries per la completa elaboració del Projecte encarregat.
Es consideraran inclosos dins dels treballs que componen l’encàrrec, els replantejaments necessaris per
comprovar “in situ” les característiques de l’obra que s’ha de definir en el Projecte Constructiu.
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa i recomanacions existents i
vigents en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòries o no, que puguin ésser d’aplicació al mateix.
Es tindrà en compte, entre d’altres, que el municipi de Castelldefels es troba afectat per la Llei de
Costes, i per tant, qualsevol actuació en l’àmbit domini públic marítimo-terrestre, necessitarà
d’autorització administrativa. Per aquest motiu, el projecte haurà de contenir tots els documents
necessaris per poder sol·licitar les preceptives autoritzacions administratives i per tal de poder licitar les
obres.
El projecte contindrà, com a mínim, la següent relació de documents:
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA
MEMÒRIA
1.- Àmbit i localització del projecte
2.- Antecedents
3.- Problemàtica actual
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4.- Objectiu
5.- Normativa aplicable
6.- Anàlisi hidrològic
7.- Justificació de la solució adoptada
8.- Característiques tècniques de la proposta:
Descripció general de l’obra civil
Descripció del Medi Natural
9.- Descripció dels treballs a realitzar
ANNEXOS DE LA MEMÒRIA
Annex núm. 1: Descripció del Medi Natural Tipologies de Tractament i restauració paisatgística
Annex núm. 2: Càlcul d’estructures hidràuliques i/o modelitzacions
Annex núm. 3: Llistat d’espècies aptes pels treballs de revegetació
Annex núm. 4: Pla de treballs (global i per cada sortida).
Annex núm. 5: Classificació del Contractista
Annex núm. 6: Justificació de Preus
Annex núm. 7: Pressupost per coneixement de l’administració (global i per cada sortida)
Annex núm. 8: Estudi de Seguretat i Salut
Annex núm. 9: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició (global i per cada sortida)
Annex núm.10: Pla de manteniment
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
Plànol índex i de situació general, a escala 1:50.000
Plànol de conjunt a escala 1:10.000 o 1:5.000
Plànols de planta general de l’obra civil (traçat) a escala 1:1.000
Plànols de planta general de mesures correctores d’impacte ambiental, a escala 1:1.000
Plànols de seccions-tipus de mesures correctores, a escala: varies
Plànols de planta i secció de tractament de zones específiques; si es el cas, escales varies
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS
Amidaments
Estadística de Partides i Conjunts
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupostos Parcials (per cada sortida)
Pressupost General (global)
El projecte es lliurarà en format digital (en pdf i en format digital editable), i 2 còpies en paper en
format A3.
Tots els documents que integren el projecte contindran el logo de l’Ajuntament de Castelldefels.
El pressupost s’elaborarà segons la base de dades Bedec de l’ITeC, o altre base de dades que sigui
exportable (en format BC3).
La justificació de la necessitat, la idoneïtat del contracte i de l’inici de l’expedient s’efectua en
compliment dels articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/21017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
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La corporació no disposa del personal tècnic propi amb l’especialització, requisits i coneixements
específics idonis per redactar aquest projecte, i per aquest motiu és necessari contractar una empresa
externa amb experiència, coneixements i recursos adients.

4. DADES ECONÒMIQUES
Valor estimat del contracte: 14.995,00 € sense IVA.
Preu base de licitació: 14.995,00 € sense IVA, 18.143,95 € IVA inclòs (21%)
5.- CRITERIS DE VALORACIÓ:
Considerant l’objecte del contracte, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, es
considera adient incorporar els següents criteris amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica, amb
una ponderació total de 100 punts:
I.

Oferta econòmica (49 punts) - (criteri econòmic)
El criteri de valoració serà mitjançant aquesta fórmula matemàtica:
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:
Import oferta
Puntuació= -------------------------------- x Puntuació màxima
Import menor oferta
No s’admetran les ofertes que superin el pressupost base de licitació.
Les ofertes econòmiques s’indicaran sense IVA.

II.

Experiència de l’empresa (màxim 36 punts) - (criteri qualitatiu)
Es valorarà l’experiència de l’empresa licitadora en la redacció de projectes similars, en els últims 10
anys (període 2012-2022).
S’entendrà com a “projecte similar” aquell que tingui per objecte la naturalització, integració
paisatgística i/o ambientalització tant d’espais marítims com d’espais fluvials, en els que hi hagi una
component hidràulica.
S’exigirà que, com a mínim, un dels projectes que s’acrediti es correspongui amb “sortides d’aigües
pluvials en l’àmbit costaner”, per ser el mateix objecte que la prestació que es vol contractar.
El criteri de puntuació serà el següent:
a) Haver redactat 2 projectes similars:
12 punts
b) Haver redactat 3 projectes similars:
24 punts
c) Haver redactat 4 o més projectes similars: 36 punts
La forma d’acreditar l’experiència en la redacció d’aquest tipus de projecte serà:
-

mitjançant la presentació de certificats de bona execució emesos per la persona jurídica i/o
administració contractant, còpia de la resolució d’adjudicació del contracte o còpia del
contracte.
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-

serà imprescindible que de cada projecte que s’acrediti com experiència, s’acompanyi una breu
descripció de l’objecte de cada projecte, així com de la solució adoptada (màxim 1 cara de full
A4 per projecte).

L’experiència no degudament acreditada, o la falta de la descripció de l’objecte i solució adoptada de
cada projecte no serà tinguda en compte a efectes de calcular la puntuació resultant per aquest criteri.
No s’admetrà com acreditació la declaració responsable realitzada per la pròpia empresa licitadora.
III.

Proposta de disseny (màxim 15 punts) - (criteri qualitatiu)
Les empreses hauran de presentar d’una a tres propostes de disseny per aquest tipus d’instal·lacions, i
en faran una petita descripció de la metodologia, solucions tècniques i materials a emprar.
Preferiblement la descripció de la proposta anirà acompanyada de documentació gràfica de suport. Es
valorarà en la descripció de les propostes de disseny la viabilitat tècnica, l’estètica de la proposta, la
funcionalitat i les implicacions en el manteniment posterior (màxim 6 cares de full A4).
6.- OBSERVACIONS:

- Proposicions:
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci. L’esmentada
documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada
electrònicament.
Les proposicions es presentaran en un únic arxiu:
1.- Proposició econòmica.
2.- Experiència de l’empresa (que inclourà les acreditacions de l’experiència i la breu descripció per cada
projecte acreditat de l’objecte i de la solució adoptada; màxim 1 cara de full A4 per projecte).
L’experiència no degudament acreditada no serà tinguda en compte a efectes de calcular la puntuació
resultant per aquest criteri.
La presentació de les proposicions comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses
licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.
- Lliurament del projecte:
2 mesos des de la data d’adjudicació per la redacció del projecte bàsic.
6 mesos des de la data d’adjudicació per la redacció del projecte executiu.
Durant el termini d’execució del projecte es mantindran les reunions necessàries amb els tècnics de
l’Ajuntament per tal de fer el seguiment de l’evolució de la redacció del projecte.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ OFERTES
10 dies hàbils
8.- UNITAT/PERSONA DE CONTACTE:
Unitat Intermèdia d’Infraestructures / Ana Valero Carruesco
Les consultes en relació a l’objecte del contracte i en relació als criteris de valoració es realitzaran a
través de la Plataforma de Contractació.
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La data límit per formular consultes i/aclariments serà fins 4 dies hàbils abans de la finalització del
termini de presentació de les proposicions. És a dir, a partir del dia 7 inclòs ja no es podran formular
preguntes.
9. DOCUMENTACIÓ GENERAL COMPLEMENTÀRIA ADJUNTA:
S’adjunta com Annex, les fitxes de cada una de les set sortides a la platja:
-

SORTIDA C/URUGUAI
SORTIDA C/PERÚ
SORTIDA C/ESTRELLA DE MAR
SORTIDA AV.BANYS
SORTIDA C/5
SORTIDA C/11
SORTIDA C/17

En aquestes fitxes consta la situació, fotografia de l’estat actual i esquema de la secció de la conducció
de l’evacuació de les aigües pluvials. Com es pot observar, la conducció de la sortida Av.Banys, ha
col·lapsat, i cal tenir en compte per tant també la seva reparació.
La tècnica responsable,
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