INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE FORMACIÓ DE CARRIL CENTRAL DE GIR A L’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ ELS
PINARS. CLAU: MG-09041.1.
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de “Formació de carril central de gir a l’accés a la
urbanització els Pinars”, amb clau MG-09041.1, segons característiques tècniques i condicions definides
en el projecte constructiu aprovat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
en data 7 de setembre de 2021.
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit
En data 9 de novembre de 2021 el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
de la Generalitat de Catalunya encarregà a Infraestructures.cat l’actuació “Formació de carril central de
gir a l’accés a la urbanització els Pinars”, amb clau MG-09041.1, i amb data 7 de setembre de 2021 el
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori aprovà el projecte de “Formació de
carril central de gir a l’accés a la urbanització els Pinars”, amb clau MG-09041.1, corresponent a dit
encàrrec.
Per aquests motius, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte
que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el procediment obert
simplificat diversos criteris atès que el pressupost de licitació és inferior a 2.000.000,00 euros, abans
d’IVA.
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
3. Lotització del contracte
No es preveu la divisió del contracte en lots.
Aquesta actuació consisteix en la Implantació de carrils de canvi de velocitat al centre de la calçada i als
laterals de la mateixa a la intersecció d’accés a “Els Pinars” des de la C-63, juntament amb la millora del
ferm de la carretera CǦ63 i la creació d’un camí per a vianants al marge dret de la CǦ63 a l’àmbit del
projecte.
Totes aquestes actuacions s’han projectat amb l’objectiu de resoldre la conflictivitat, per raó d’un trànsit
elevat de vehicles, una velocitat de circulació excessiva i nombrosos accessos a zones residencials i
activitats; del tram de carretera CǦ63 objecte d’estudi.
Els escassos amidaments de les diverses unitats que conformen el conjunt de les obres, combinat amb
la curta durada de cadascuna d’elles, fan difícil una divisió en lots que resulti operativa.
En conseqüència, no és possible separar tècnicament les actuacions de manera que siguin executades
per diferents contractistes, ja que es tracta d’activitats que s’executaran de manera simultània i
coordinada. La separació en dos lots per unitats d’obra donaria lloc a volums d’obra molt baixos que no
justificarien les despeses de desplaçament d’equips diferents..
Tenint en compte el volum d’obra a executar, les dimensions reduïdes i acotades de l’àmbit de l’actuació
i les seves característiques, es considera adequat plantejar la licitació en un únic lot d’execució, i es
considera que no es justifica una tramificació per lots.
.

Per tant als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte d’aquesta
obra no es divideix en lots.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació, per a l’execució de les obres, és de 601.421,27 euros (IVA inclòs),
desglossats en total, en 497.042,37 euros (IVA no inclòs) i 104.378,90 euros (IVA al tipus vigent del
21%).
El pressupost s’ha estimat en funció de les obres a executar, els costos derivats de l'execució material de
les obres, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat
vigents.
Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes de mà d’obra,
maquinària i materials i els costos indirectes associats a l’execució.
En aquest pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al compliment
de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i desplaçaments, taxes i
tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte, sense que
es puguin repercutir com a partida complementària.
5. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com el
fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte als efectes
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al
contractista, és 497.042,37 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no
inclòs).
6.- Termini d’execució
S’estableix un termini d’execució del contracte de 6 mesos, comptadors a partir de la data de
formalització de les corresponents Actes de Replanteig.
7. Admissió de variants: No.
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents:
Mitjançant l’acreditació de la següent classificació
Grup

Subgrup

Categoria contracte

Categoria Reial Decret 1098/2001

G
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3

d

O els següents mitjans alternatius (cal que els mitjans alternatius tinguin una equivalència en valors als
de la classificació assignada):
Solvència econòmica i financera:
Xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers
disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a una vegada i
mitja el valor estimat del contracte o lot al que s’opti, quan la seva durada no sigui superior a un any, o

almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte o lot al que s’opti, si el seu termini supera
l’any.
Solvència tècnica o professional
Haver finalitzat en els últims cinc anys com a mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al
mateix grup i subgrup de classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una experiència
mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys.
-

Delegat d’obra
Cap d’obra
Responsable de Seguretat i Salut

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la
LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació.
9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada
criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica:
Proposta quantificable amb criteris objectius
1. Oferta econòmica.
2. Aplicació de la metodologia BIM
S’aplicarà un factor corrector multiplicador de 100/98 sobre la puntuació
obtinguda.
PUNTUACIÓ TOTAL

100.0 punts
92.0 punts
6.0 punts

100.0 punts

La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació:
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: 100 punts
A.1. Oferta econòmica (92 punts)
L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació:
PEi = 92 – 0,75 * (Bmax - Bi )
On
Bi = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació del Lot (expressada en % arrodonida a 2
decimals)
B max = baixa màxima respecte tipus de licitació del Lot (expressada en % arrodonida a 2
decimals)
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 92
A.2. Aplicació de la metodologia BIM (6 punts).
La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta el licitador amb
el seu compromís de modelització completa de BIM.

10. Condicions especials i essencials del contracte
1. Són condicions especials del contracte:
a)

El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

b)

Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.

c) L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per part d’aquest
als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte.
Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes en l’article 202 de la LCSP.
2. Tenen caràcter de condició essencial del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos a nivell de Cap d’obra, Delegat d’obra i
Responsable de Seguretat i Salut, que formen part de les condicions de solvència tècnica requerida i, en
el cas del Cap d’obra, de la valoració tècnica de l’oferta.
Es considera adequada la regulació establerta en el PCAP, així com la previsió de l’establiment de
penalitats contractuals o resolució del contracte en els supòsits d’incompliment d’aquestes condiciones
essencials.
Barcelona, 17 de desembre de 2021
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