INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA
SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENTS DEL CARRER GAIETÀ VINZIA
EN EL TRAM DE L’AVINGUDA JAUME I AL CARRER TARRAGONA
A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte:
Constitueix l'objecte del contracte la renovació dels paviments i millora de la zona
destinada al pas de vianants del carrer Gaietà Vinzia. L’àmbit d’actuació es limita al tram
situat entre l’Avinguda de Jaume I i el carrer Tarragona, ambdós perpendiculars al carrer
Gaietà Vinzia.
El projecte d’obra ha estat redactat per David Blázquez Aguirre de Dba, estudis i projectes
i aprovat inicialment en data 8 de novembre de 2018 amb un pressupost de 356.149,13€
IVA inclòs.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
Justificació de la necessitat de contractar aquest l’obra: La finalitat del projecte consta
al punt 1. Objecte del projecte i àmbit d’actuació. La necessitat està justificada per la
reordenació de l’espai de la ciutat i la millora de la seva accessibilitat.
No disposar dels mitjans humans i materials propis per a la prestació d’aquest servei,
fabricació d’aquest material o execució d’aquesta obra.
L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpia
Delegada
CVP 4511100-8 Treballs d’enderroc, explanació i moviment de terres, CPV 45232440-8
Treballs de construcció de canonades per aigües residuals, CPV 45233200-1 Treballs
diversos de pavimentació.
A.3. Tramitació:
Ordinària
Urgent
A.4. Procediment de contractació
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Obert:
Restringit
Negociat
Altres

Simplificat

Simplificat abreujat

mesures d’eficiència

Justificar elecció:
A.5. Divisió per lots:
SI. Número de lots:NO. No es divideix en lots l’objecte del contracte perquè les tasques a realitzar,
donada la seva superposició es preferible que les executi una sola empresa, para evitar
interferències i/o indefinició de responsabilitats, així com que i l’import és garantia
suficient per la presentació d’ofertes per part de PIMES.
A.6. Durada del contracte: quatre (4) mesos des de la seva formalització del contracte.
A.7. Possibilitat de pròrroga:
SI, Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte anualment fins un màxim de
............anys
NO.
A.8. S’accepten variants:
SI
NO
A.9. Singularitats de la licitació:
Venda conjunta
Descomptes
Altres
Cap
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Pressupost base de licitació
a. PBL total: 356.149,13 euros
Concepte

Euros

Pressupost net

294.338,12 €

Import sobre el valor afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

61.811,01 €
356.149,13 €
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b. PBL desglossat per costos:
El pressupost net s’obté dels costos inclosos en els capítols del pressupost del projecte
d’obres, dels quals es reprodueix el resum dels mateixos:

L’1,5% del pressupost destinat a control de qualitat està inclòs en els preus.
c. Costos ma d’obra:
-

Preus unitaris segons projecte:
Costos

Euros

A0112000 H Cap de colla

11,74 €

A0121000 H Oficial 1a

15,44 €

A0122000 h Oficial 1a paleta

21,99 €

A012H000 h Oficial 1a electricista

22,72 €

A012M000 h Oficial 1a muntador

22,72 €
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-

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública

15,44 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner

24,22 €

A013H000 h Ajudant electricista

19,50 €

A013M000 h Ajudant muntador

19,53 €

A013P000 h Ajudant jardiner

21,50 €

A0140000 h Manobre

12,91 €

A0150000 H Manobre especialista

13,36 €

A016P000 h Peó jardiner

20,73 €

Costos totals desglossats entre costos directes i indirectes, que conformen el
pressupost base licitació:
Estadística per components
COSTOS DIRECTES
Mà d'obra

96.095,04 €

Maquinària

31.512,88 €

Materials

84.543,59 €

Altres

35.191,45 €

PEM

247.342,96 €

COSTOS INDIRECTES
13% DG

32.154,58 €

6% BI

14.840,58 €
Subtotal

21% IVA

294.338,12 €
61.811,01 €

Total pressupost per contracte

356.149,13 €

d. Conveni laboral de referència Principalment conveni Treball de la Industria de la
Construcció i Obres Públicas de la Província de Barcelona. Subcontractes convenis
sectorials corresponent.
Justificació de l’obtenció dels costos: Segons punt 10 del projecte executiu redactat per
dba estudis i projectes – David Blázquez: La justificació de preus d’aquest projecte es
basa en el banc de preus de l’Institut Tecnològic de la Construcció (en endavant, ITEC) a
la seva última versió de 2017 així com en preus consultats al mercat i en obres
d’urbanització realitzades recentment dins el
mateix municipi.
B.2. Aplicació pressupostària: E2 609 00 1342 Programes de Mobilitat i Accessibilitat
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B.3. Referència comptable: L’import del projecte és de 356.149,13 €, que es finançarà de
la següent manera:
 Ajut de la Diputació de Barcelona en el marc de les Meses de Concertació
preacord “Actuacions en l’àmbit de la Mobilitat”·175.000€
 Recursos propis pressupost 2019: 181.149,13 €
B.4. Determinació del preu:
Preu cert
Tant alçat
Preus unitaris
Variació de preus per compliment d’objectius
C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Solvència Econòmica i Financera:
Criteri i mitjà d’acreditació:
Criteri: volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum
de negoci dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresa (en ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d’un mínim de
441.507,18 euros, corresponent a un 1,5% del preu de licitació.
Mitjà d’acreditació: S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Justificació: el criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels
licitadors ha de permetre més participació respecte a la limitació que representa el volum
de negoci referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte.
C.2. Solvència tècnica:
Criteri i mitjà d’acreditació:
A. Relació i documents justificatius corresponents de tres obres executades en el curs
dels darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats
indicaran que s’ha efectuat obres de característiques similars per un import de
120.000,00 euros anuals, IVA exclòs. així com les dates i el lloc d’execució de les
obres i es precisarà si s’han realitzat segons les regles per les que es regeix la
professió i que es van portar normalment a bon terme.
De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una
empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva
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solvència tècnica s’acreditarà per un o varis mitjans establerts a les lletres b) a f) de
l’article 88.1 de la LCSP.
B. Indicació del personal tècnic adscrit al contracte, integrats o no en l’empresa:
enginyer tècnic, arquitecte tècnic o grau equivalent.
Experiència professional mínima de 4 anys en treballs de similars característiques.
Justificació: En relació amb els treballs executats es demana la presentació i acreditació
mínima establerta per la Llei 9/2017 que ha de permetre la participació de la petita i
mitjana empresa, però amb l’exigència d’un personal tècnic amb formació i experiència
per a garantir una execució de qualitat dels treballs.
C.3. Classificació empresarial:
La classificació del contractista, sigui exigible o no, que acreditarà la seva solvència
econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar ha de ser:
 GRUP: G (Vials i pistes)
 SUBGRUP: 6 (obra viària sense qualificació específica)
 CATEGORIA: 2 (anualitat entre 150.000 i 360.000 €, VEC sense IVA, segons RD
773/2015)
D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, fins a 95 punts
a)
Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts,
i l’oferta més econòmica amb 30 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb l’annex VI “Model de proposició
econòmica”, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació de l’oferta
econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
Puntuació = 30x
Qualsevol oferta econòmica presentada amb una baixa superior segons els criteris de
l’article 85 del Reial Decret 1098/2001 es considerà proposició anormal o
desproporcionada per la qual cosa els licitadors caldrà que justifiquin degudament la
viabilitat econòmica del contracte i del compliment de totes les condicions establertes en
els Plecs, d’acord amb l’article 149 de la LCSP.
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Per a la valoració de la viabilitat de l'oferta, es tindrà en compte la previsió de tota la
despesa de les diferents partides necessàries i, a més, aquelles que els licitadors considerin
oportú incloure en les seves ofertes.
b)
Finalització de l’obra per fases. S’atorgarà fins a 20 punts per la possibilitat de
finalitzar l’obra per cada una de les fases . La finalització de la fase inclou l’execució de
l’obra, la retirada de tots els elements d’obra i la reobertura total a vehicles i vianants
segons la següent planificació:
 Fase 1: Tram entre Av/Jaume I i carrer Antònia Canet (a excepció de la cruïlla) –
Finalització 30 dies naturals abans de la finalització global de l’obra. 10 punts.
 Fase 2. Cruïlla entre els carrers Antònia Canet i Tarragona – Finalització 15 dies
naturals abans de la finalització global de l’obra. 10 punts.
 Fase 3: Tram entre el carrer Antònia Canet i carrer Tarragona. – Finalització al
termini establert per l’obra.
c)
Reducció del termini d’execució de l’obra. Fins a 15 punts, atorgant un 0,5 punts
per dia feiner de dilluns a divendres, de reducció segons calendari laboral de Mollet del
Vallès.
d)
Renovació del mobiliari urbà: Es donarà fins a 15 punts per la renovació del
mobiliari urbà de l’àmbit de l’obra segons el següent criteri:
 Substitució sense cost addicional de les papereres previstes en projecte per noves
papereres model Mollet (cost estimat 250€/u) – 5 punts.
 Substitució (subministrament i instal·lació) sense cost addicional dels bancs
existent per bancs de nova adquisició (mateix model a l’existent) – 5 punts.
 Substitució (subministrament i instal·lació) sense cost addicional de la senyalització
vertical existent – 5 punts.
e)
Ampliació del termini de garantia: es donarà 1,25 punts per cada sis mesos
d’ampliació del termini de garantia mínim (6 mesos) fins a un màxim de 7,50 punts.
f)
Millores en la gestió de residus: Es valorarà fins a 1,25 punt la classificació a
l’obra en el màxim de fraccions de reciclatge fins a un màxim de 7,50 punts.
A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les operacions de destriatge i
recollida selectiva de residus a l’obra, segons el decret 161/2001 reguladors dels enderrocs
i altres residus de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents
fraccions de residus:









Petris, obra de fàbrica i formigó (obligatori)
Potencialment perillosos (obligatori)
Altres no perillosos (opcional)
Metalls (opcional)
Fustes (opcional)
Plàstics (opcional)
Vidre (opcional)
[...]
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Els residus es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres,
enderrocs i runes en la construcció (decret 161/2001). Per acreditar l’anterior, es
presentaran els justificants de recepció de residus.
Fórmula:
Puntuació = 7,50 (Nombre de fraccions classificades pel licitador (obligatori +
opcional) / Nombre màx de fraccions entre tots els licitadors)
Justificació dels criteris d’adjudicació:
Oferta econòmica. Els contractes d’obres es fonamenten en el pressupost establert en el
projecte d’obra que es basen en els preus unitaris o alçats de cadascuna de les
especificacions tècniques definides i els seus amidaments obtinguts de l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC com a ens referent per a l’elaboració
dels projectes d’obres i els seus pressupostos.
Finalització de l’obra per fases. Aquesta opció redueix les molèsties i menys costos de
seguiment.
Reducció termini d’execució de l’obra. Una obra executada en un termini més curt de
temps genera menys molèsties i menys costos de seguiment.
Renovació del mobiliari urbà. Per qüestions pressupostàries s’ha previst aprofitar
elements de mobiliari existents, però si aquests es poden posar de nova adquisició
millorarà el resultat final de l’obra i reduirà a mitjà termini els costos de manteniment.
Ampliació garantia. Incideix amb la qualitat dels materials i de la bona execució de l’obra
que els licitadors han de tenir en compte en la preparació de la seva oferta i en l’execució
del contracte; en aquest sentit, si l’execució de l’obra és correcta i els materials utilitzats
son els adients, la durabilitat de l’obra es pot allargar 2 anys o més i minora els costos de
manteniment posteriors.
Millores en la gestió de residus. L’execució d’obres als espais públics comporta un seguit
de molèsties a la ciutadania que cal que comprengui l’abast i la finalitat de les obres i ho
percebi com una millora per a la seva qualitat de vida.
D.2. Comitè d’experts:
No
Si
D.3. Vocals Composició de la mesa de contractació:
No. Es valorarà per serveis tècnics municipals.
Si
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CÀRREC

TITULAR

SUPLENCIA

Presidència

La regidora coordinadora de El regidor coordinador d’Economia,
Desenvolupament Econòmic i
Innovació i Serveis Generals
Urbà, Sostenibilitat i Habitatge

Vocals

Cap de servei de paisatge urbà, Cap de secció de qualitat ambiental
promoció ambiental i medi
ambient
Secretaria municipal

Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018

Interventora municipal
Secretaria

Cap del Servei de Contractació Responsable economicofinancera de
i Compres
Contractació i Compres

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures s’expediran:
mensual
únic pagament
altres
D’acord amb la/les certificació/ons d’obra expedita/es per la direcció facultativa.
E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions essencials del contractista
1. Executar el contracte en els termes previstos sense alterar el correcte i normal
funcionament de la via pública més enllà de l’àmbit autoritzat.
2. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, la qual haurà de
complir en tots els seus termes.
3. Subscriure una pòlissa d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura
mínima de 300.000 euros, per sinistre per tal de cobrir els riscs derivats de l’obra, testimoni
de la qual haurà d’estar lliurada a l’Ajuntament abans que s’iniciï l’obra.
4. Complir amb les mesures de seguretat i salut en el treball establertes al Pla de
seguretat i salut i a la legislació vigent, de conformitat amb les previsions incloses en el
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PCAP en aquesta matèria.
5. Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, inclòs el compliment de les
condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable al
sector, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de
dades personals i en matèria mediambiental, seguretat social.
6. Executar les modificacions previstes o imprevistes del contracte.
b) Condicions especials d’execució del contracte:
SOCIALS
MEDIAMBIENTALS
ALTRES
1. El contractista haurà de comunicar l’inici de les obres a les empreses de serveis
afectades.
2. Elaborar els cartells anunciadors de l'obra, col·locar-lo i conservar-lo mentre l’obra
s’executi.
3. Mantenir durant l’execució de les obres i amb la dedicació especificada, l’equip tècnic
proposat pel contractista. Qualsevol canvi d’aquest personal adscrit a l’obra haurà d’estar
prèviament autoritzada per l’Ajuntament. En cap cas seran admesos tècnics amb titulació i
experiència curricular inferior.
4. Comunicar les subcontractacions que efectuï i complir estrictament allò que estableix
l’article 215 i 216 de la LCSP i la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
3. Adoptar les mesures escaients per garantir, en tot moment, la seguretat viària i dels
vianants.
4. Disposar d’un Recurs Preventiu a l’obra durant tota la seva execució, per tal de
coordinar les diferents tasques i assegurar el compliment del Pla de Seguretat i Salut, de
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 de novembre.
5. Abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin en el termini
màxim de trenta dies naturals, comptat des de la data d’aprovació pel contractista principal
de la factura emesa pel subcontractista o subministrador, de conformitat amb l’article 17.5
del Reial Decret Llei 13/2009.
6. Permetre l’accés i l’execució de treballs específics per part d’altres contractistes a l’obra
quan així ho determini la direcció facultativa (entre d’altres, treballs d’instal·lacions
elèctriques, de telefonia i d’aigua potable), coordinant-se adequadament als efectes de
seguretat i salut en l’obra.
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7. Realitzar les gestions necessàries i assumir les despeses derivades de la posada en
funcionament i la legalització de les instal·lacions i les inspeccions.
8. Presentar a la finalització dels treballs un projecte “as built”, amb els plànols del que
s’hagi realment executat. Constaran com a mínim de plantes i seccions on s’indiquin els
diferents element executats, així com la situació i fondària de tots els serveis en el moment
de recepcionar les obres.
9. Netejar la totalitat de l’obra, un cop finalitzada i abans de ser rebuda.
10. Assumir les despeses de controls posteriors, si el resultats de les anàlisis del Control de
qualitat, que l’Ajuntament encarregarà en un laboratori aliè, són desfavorables.
c). El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de
dades personals i en matèria mediambiental.
E.3. Penalitats
S’imposaran penalitats al contractista si incorre en algunes de les causes previstes a
continuació:
a) Per incompliment de les obligacions de caràcter especial: donarà lloc a la imposició al
contractista de les penalitats següents: com a regla general, la seva quantia serà de l’1%
de l’import d’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la quantia de
la penalització podrà arribar fins al 5% o al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per valorar la gravetat.
b) Per demora: quan el contractista, per causes a ell imputables, incorri en demora, en els
terminis fixats en el contracte, s’imposarà una penalitat setmanal de 500,00 euros que es
descomptarà de la certificació d’obra. Qualsevol endarreriment del lliurament de l’obra
derivat de subministraments i altres industrials vinculats al contractista no deslliurarà al
contractista de la seva responsabilitat. Cada vegada que les penalitats per demora arribin
a un múltiple del 5 per cent del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat
per resoldre el contracte.
c) Per compliment defectuós: si, en el moment de la recepció, les obres no es troben en
estat de ser rebudes per causes imputable al contractista, s’imposarà una penalitat diària
que, com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte,
llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o
molt greu. En aquest supòsit, la penalitat podrà arribar fins al 5% o fins al màxim legal
del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per
valorar la gravetat. En tot cas, la imposició de penalitats no eximirà el contractista de
l’obligació legal de reparar els defectes.
E.4 Termini de garantia:
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S’estableix un termini de garantia de 6 mesos
No s’estableix un termini de garantia per la raó de ....................
E.5. Responsable del contracte/direcció facultativa:
1. El responsable del contracte és el Cap de servei de paisatge urbà, promoció ambiental i
medi ambient, de conformitat amb l’article 62 i exercirà les seves facultats d’acord amb
allò que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.
Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la
correcta realització de l’obra contractada, de conformitat amb el Projecte d’obra local
ordinària objecte d’aquest contracte, i exercirà les potestats de direcció i inspecció
mitjançant les verificacions corresponents.
2.

Així mateix, són facultats de la Direcció facultativa:
a. Seguiment i supervisió de les obres objecte del contracte, per la qual cosa exercirà
les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents,
inclús en el cas de prestacions subcontractades.
b. Donar les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
c. Expedir les certificacions d’obra. Informe on es determini si el retard de l’execució
de l’obra és per motius imputables al contractista.
d. Proposar i informar les eventuals modificacions o incidències del contracte, com el
retard de l’execució de l’obra, especialment si és per motius imputables al
contractista.
e. Proposar a l’òrgan de contractació les penalitat a imposar
f. Informar de l’estat de les obres abans de la finalització del termini de garantia.
g. Assistir a la recepció de les obres.
h. Elaborar informe d’avaluació final de la contractació fent referència al grau de
satisfacció de la seva execució.

3. Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director facultatiu
conforme amb allò que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.
E.6. Responsable tècnic del contractista
Cal que el contractista, una vegada formalitzat el contracte, i abans que s’iniciï l’execució,
designi un delegat d’obra, el qual serà un facultatiu amb la titulació adequada per a dirigir,
sota l’organització del contractista, l’execució de l’obra i que es responsabilitzarà en
l’organització tècnica de l’obra per part del contractista. El responsable tècnic de l’obra
serà representant apoderat suficientment pel contractista a tots els efectes que no impliquin
la modificació, suspensió o extinció del contracte, o, l’exercici d’accions, o la percepció de
pagaments:
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previstes:
Objecte:

Import:

no es preveuen
E.8. Possibilitat de cessió:
SI
NO
E.9. Possibilitat de subcontractació:
SI:
a)
Partides

Percentatge

MOVIMENT DE TERRES

15%

INSTAL.LACIÓ AIGUA I SANEJAMENT

15%

INSTAL.LACIO ELECTRICA

15%

JARDINERIA

15%

MOBILIARI URBA

15%

VARIS

15%

b) Es permet la subcontractació del 30 % del total de les prestacions objecte d’aquest
contracte.
NO
E.11 Recepcions parcials:
Si
No
E.12 Control de qualitat inclòs en el contracte:
Si
No
Mollet del Vallès,
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El cap de la unitat tècnica de parcs i jardins

El cap del servei de PUPAMA

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CAP D'UNITAT TÈCNICA DE PARCS
I JARDINS
MARCH RAURELL, ALEXANDRE
13/12/2018

CAP DEL SERVEI DE PAISATGE URBÀ,
PROMOCIÓ AMBIENTAL I MEDI AMBIENT
MOMPÍN VALERI, JOSEP MARIA
13/12/2018

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 9e00900c-eb2c-4e4b-b76c-e8ca45a45050
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