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Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 33193/2018

Document: 191116/2018

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió: URBANISME I PROJECTES
Servei: OBRES I PROJECTES
1. Denominació del contracte
Obres de vianantització del carrer Santa Anna i un tram del carrer Fàbrica, entre el carrer
Santa Anna i el carrer Plana de l'Hospital
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
Els carrers Santa Anna i Fàbrica estan previstos dins del Pla del Centre de Sant Cugat del
Vallès com a carrers a convertir en vials de prioritat invertida.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha reurbanitzat carrers de l’entorn, com els carrers
Castellví i Indústria, o un tram del carrer Fàbrica mateix, convertint-los en vials en
plataforma única, però mantenint-los amb flux lliure de vehicles.
L’execució d’aquestes obres constituirà un pas més en aquest procés, atès que inclourà
l’execució d’un sistema de control d’accessos al carrer Santa Anna des del carrer de l’Abat
Armengol, que donarà inici a la restricció de vehicles d’aquest sector del municipi, ubicat al
nord de la plaça Octavià i el Monestir.
Les obres contemplen la renovació íntegra dels paviments de l’àmbit d’actuació, la millora
dels serveis urbans preexistents (sanejament i drenatge, enllumenat, telefonia, baixa
tensió i aigua potable) i la incorporació del servei de fibra òptica municipal i el sistema de
control d’accessos.
Els carrers que conformen l’àmbit d’actuació són carrers no accessibles. Per millorar-ne
les condicions d’ús, funcionalitat i accessibilitat, el projecte proposa modificar-ne la secció
per tal que esdevinguin carrers de plataforma única, tal i com s’ha esmentat.
En la proposta de pavimentació s’ha previst la utilització de peces encaminadores per a
invidents, d’acord amb les indicacions del que determina la Ordre VIV/561/2010, de 1 de
febrer, on es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. En aquesta línia, es
substituiran els elements que podrien ser un obstacle o impediment per a l’ús de l’espai
públic (com per exemple, reixes de recollida d’aigua), que no compleixen amb les
exigències de la normativa actual.
El paviment escollit per a aquests carrers incorporarà la tecnologia de fotocatàlisi per a la
reducció de les partícules contaminants NOx.
3. Codi CPV i descripció
45233260 Trabajos de construcción de vías peatonales
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4. Divisió lots
Atès el reduït espai físic en el qual es desenvoluparan les obres i la necessitat d’una
execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents activitats, la realització
independent de les diverses unitats d’obra dificultarien la seva correcta execució.
Indicar els lots en què es divideix el contracte, a quants lots poden les empreses presentar
la seva oferta i quants lots poden adjudicar-se a un sol licitador i el criteri per decidir quin
lot s’adjudica a l’empresa que resulti adjudicatària de més d’un lot.
En cas que no escaigui la divisió en lots del contracte, caldrà justificar-ho degudament
d’acord amb l’art. 99.3 LCSP.
5. Només per a contractes de serveis: Justificació de que l’Ajuntament no disposa de
mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte.

6. Durada del contracte
a. Durada inicial: 4 mesos.
b. Nombre pròrrogues previst: No se’n preveuen
El període inicial més les pròrrogues no podrà esser superior a cinc anys. Quan
excepcionalment es proposi una durada superior s’adjuntarà informe tècnic justificatiu
d’acord amb l’art. 29.4 de la LCSP.
7. Pressupost base de licitació
a. Pressupost
i. En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
ii. En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
Concepte

Import anual

Preu base de licitació
IVA (21%)
Total

Import total
(Sense
pròrrogues
modificacions)

ni

194.161,94 €

194.161,94 €

40.774,01 €

40.774,01 €

234.935,95 €

234.935,95 €

b. Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
i. Per obres:
Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
Subtotal (PEM + DG + BI)
IVA (21%)
Total pressupost

163.161,29 €
21.210,97 €
9.789,68 €
194.161,94 €
40.774,01 €
234.935,95 €

ii. Per serveis i subministraments, caldrà adjuntar un informe justificatiu del preu del
contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.
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8. Modificacions del contracte: Descripció i import (IVA no inclòs)
8.1. Modificacions previstes:
A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que
preveu el present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què
se’n pot fer ús per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà
verificar de manera objectiva. Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran
d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del contracte d’obres i en cas de
necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte d’Obres, serà
d’aplicació el Banc BEDEC de l’any 2018 de l’ITEC.
a. Modificació de contracte per necessitat de millorar l’explanada que ha de servir
de base per a la caixa del nou paviment: atès que el Projecte d’Obres s’ha redactat
sense un Estudi Geotècnic, per tractar-se d’una repavimentació d’una zona molt
consolidada per la urbanització, es preveu aquesta modificació per al cas que, un cop
feta l’excavació de la caixa del paviment prevista en el Projecte d’obres, la capacitat
portant de l’explanada existent o el material subjacent no fos adequat i fos necessari
augmentar l’excavació, el transport i deposició dels materials excavats, i l’aportació,
estesa i compactació d’una quantitat equivalent de material granular, d’acord amb les
indicacions donades per la Direcció Facultativa de les obres.
Import: Fins a 9.708,10 € (5,00%)
b. Modificació de contracte per canvis de necessitats en els serveis d’enllumenat
públic, clavegueram, telecomunicacions municipal, d’infraestructura de control
d’accessos, electricitat, aigua potable o telefonia: tot i que en el moment de
redactar el Projecte d’obres s’ha contactat amb els diferents Serveis municipals
responsables, així com amb les empreses Endesa, SOREA i Telefónica, i el Projecte
d’Obres recull les necessitats manifestades per cadascun d’aquests agents, es preveu
aquesta modificació per al cas que, en el moment d’executar les obres, existissin noves
necessitats en algun/s d’aquests serveis, a causa del temps transcorregut entre el
moment de redacció del Projecte i l’execució de les obres. L’aplicació d’aquesta
modificació requerirà d’un informe tècnic del responsable del Servei corresponent, si es
tracta d’un servei municipal, o bé en un nou estudi remès per la companyia
corresponent, en cas de tractar-se de modificacions en els serveis d’electricitat, aigua
potable o telefonia.
Import: Fins a 19.416,19 € (10,00%)
2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és 223.286,23 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou
l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article
101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense
IVA)
Import pròrrogues (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Possibles opcions eventuals (sense IVA)
*
Total VEC

194.161,94 €
€
29.124,29 €
€
223.286,23 €
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3. Aplicació pressupostària
Codi: 30100 15320 6190004
Descripció: Vianantització Santa Anna i tram del carrer Fàbrica
Import despesa: 234.935,95 €
Dades de la subvenció vinculada:
4. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP:

Sí
No
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són: no n’hi ha.
5. Solvència
a. Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels
tres últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i
mitja el VEC (334.929,35 €).
i. Es considera adequat exigir aquesta solvència d’acord amb l’article 87 de la
LCSP.
b. Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
Relació de les obres executades en els darrers 5 anys, del mateix grup o subgrup de
classificació corresponent, avalada per certificats de bona execució que indiquin
l’import, dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a bon terme, i l’import
acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70% de l’anualitat
mitja del contracte (156.300,36 €).
i. Es considera adequat exigir aquesta solvència d’acord amb l’article 88 de la
LCSP.
c. Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
i. Grup: A
Subgrup: 2
Categoria: d
ii. Grup: G
Subgrup: 6
Categoria: d
iii. Grup: E
Subgrup: 1
Categoria: d
iv. Grup: I
Subgrup: 1
Categoria: d
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v. Grup: I
Subgrup: 9
Categoria: d

6. Criteris d’adjudicació
a.

Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 25 punts.

a.1. Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, juntament
amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: Fins a 6 punts.
a.2. Planificació i programació de l’obra i descripció del procediment constructiu, principals
afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que constitueixen el camí
crític, acompanyat del diagrama de Gantt: Fins a 9 punts.
a.3. Proposició de millores a la cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos: Fins a 10 punts.
La cruïlla dels carrers Sant Anna i Castilllejos presenta actualment el problema del
desnivell existent entre l’accés al supermercat ubicat a la cruïlla en qüestió i els accessos
als habitatges existents al carrer Sant Anna. Per tal de salvar aquest desnivell,
actualment existeixen uns graons a la vorera.
El Projecte d’obres contempla una solució a aquest problema, consistent en eliminar el
primer graó i reduir la llargada dels següents, a través de les pendents transversals del
carrer Santa Anna.
En aquest apartat es valorarà que l’empresa licitadora, a partir de la seva anàlisi de la
problemàtica, proposi una alternativa de solució i argumenti en què millora a la
contemplada en el Projecte d’obres, considerant tots els factors que intervenen (estètica,
accessibilitat, seguretat, etc) o bé defensi (i argumenti igualment) que la millor solució és
la que planteja el Projecte.
La solució proposada no pot abastar més enllà de l’espai de la cruïlla ni pot alterar de
manera significativa l’espai destinat a calçada. Es valoraran tant aquelles solucions que
donin la màxima continuïtat a l’itinerari de vianants com aquelles que incorporin algun
element de mobiliari urbà.
Aquesta proposta de millora, si és acceptada per la Direcció Facultativa de les obres,
formarà part del contracte i no suposarà un increment del preu del contracte.
La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en un
màxim de 2 fulls a doble cara (4 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial
10 o equivalent.
Es podran aportar annexes, a banda dels 2 fulls anteriorment esmentats (4 pàgines), que
únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació
gràfica.
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració els 2
primers fulls (4 pàgines).
S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de
forma automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la
seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase.
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b.

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 75 punts.

b.1. Criteris mediambientals: Fins a 10 punts
b.1.1. Mobilitat sostenible: fins a 5 punts
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
ZERO de la DGT: 5 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
com a mínim ECO de la DGT: 3 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C
de la DGT: 1 punt.
b.1.2. Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 5 punts
El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat: 5
punts.
Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments
amb àrid reciclat: 3 punts.
*Els criteris mediambientals es valoraran a partir de la declaració responsable de l’empresari,
que formarà part del contracte.
b.2. Ampliació del període de garantia: Fins a 12 punts.
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any.
S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un
màxim de 4 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).
*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de
l’empresari, que formarà part del contracte.
b.3. Criteri social d’igualtat entre homes i dones: Fins a 3 punts.
S’atorgaran 3 punts a les empreses que disposin d’un Pla d’igualtat aprovat i inscrit en
el Registre Públic de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
*Aquest criteri s’acreditarà mitjançant certificat oficial d'adequació del Pla a la legalitat vigent.
b.4. Proposició de millores: fins a 25 punts
b.4.1. Substitució de les 3 jardineres projectades de formigó prefabricat per jardineres
d’acer corten, d’iguals o superiors característiques geomètriques i mecàniques que les
projectades, totalment passivades i protegides contra la corrossió: fins a 12,5 punts.
S’assignaran 12,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
b.4.2. Estesa de fil guia en la totalitat de la instal·lació soterrada corresponent al control
d’accessos i telecomunicacions: fins a 7,5 punts.
S’assignaran 7,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
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b.4.3. Manteniment de la jardineria de l’obra durant 1 any: fins a 5 punts.
S’assignaran 5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
b.5. Oferta econòmica: Fins a 25 punts.
S’assignarà la màxima puntuació de 25 punts al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula,
arrodonint el resultat al segon decimal:
Puntuació = màxim de punts (25) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació
anteriors atès que s’han utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu..
7. Assegurances
Suma assegurada pòlissa de responsabilitat civil: 200.000,00 €
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció:

Sí
No
8. Forma de pagament
Certificacions mensuals
9. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.
Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà: En cas que
l'adjudicatari hagi de contractar nou personal per a l’execució de l’obra, com a mínim un
de cada dos treballadors haurà de pertànyer al següent col•lectiu amb dificultats d’inserció
en el mercat laboral:
- Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits
legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació en risc
d’exclusió social (pare o mare de família monoparental; persones de famílies desnonades,
immigrants extracomunitaris en situació regular,...).
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució
del contracte és el foment de la contractació de persones amb dificultats d'inserció en el
mercat laboral.
10. Revisió de preus
De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, escau la revisió de preus en aquest contracte:
Sí
Fórmula aplicable:

No
11. Termini de garantia
1 any
12. Responsable municipal del contracte
Càrrec: Tècnic Superior del Servei d’Obres i Projectes
13. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat.
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El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és per tenir un
VEC inferior als 2.000.000,00 €.
14. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: MARIA JOSÉ MENIER LLORCA
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D'OBRES I PROJECTES
Nom funcionari carrera o laboral fix: ALBERT FARRÀS NEVOT
Càrrec: TÈCNIC SUPERIOR DEL SERVEI D'OBRES I PROJECTES
15. Empreses convidades en els procediments de licitació amb negociació i negociats
sense publicitat
a. Nom empresa:
NIF:
Adreça:
Telèfon:
Correu-e:
Persona de contacte:
Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:
b. Nom empresa:
NIF:
Adreça:
Telèfon:
Correu-e:
Persona de contacte:
Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:
16. Projecte tècnic d’obres
Data aprovació definitiva: 24/07/2018
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació segellat
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte
(A L’EXPEDIENT AUPAC RELACIONAT, DE TRAMITACIÓ DEL PROJECTE, ES
TROBA TOTA LA DOCUMENTACIÓ)
17. Per a contractes de subministrament: Lloc i data de lliurament dels bens

18. Per a contractes de serveis i concessions de serveis que comportin prestacions
directes a la ciutadania d’acord amb l’art. 312 de la LCSP
Data d’aprovació del Règim Jurídic d’Establiment del Servei:
19. Especial per a contractes de concessió de serveis
a. Retribució del concessionari:
.
Indicar l’import del preu o compensació municipal o les tarifes, adjuntant el llistat de les
que estiguin vigents.
b. Import mínim del cànon concessional:

€ anuals.
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F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnic d'Urbanisme, Obres i Projectes
Víctor Balboa
28-11-2018 14:33

Signat digitalment per:
Cap de Servei d'Obres i Projectes
Maria José Menier
29-11-2018 09:25

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
Signat digitalment per:
Director Àmbit de Gestió d'Urbanisme i
Projectes
Antoni Serra Monté
29-11-2018 13:14
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Annex 1
Preu del contracte en cas de divisió per lots
Lot 1

Import anual

Import total

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Lot 2

Import anual

Import total

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€
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Annex 2
Preu del contracte en cas de part variable amb preus unitaris
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que
són de caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en
aquest cas hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.
Preu base de licitació
Part fixa

Import anual

(

Import total
anys de contracte)

Preu base de licitació:

€

€ * (veure peu de pàgina)

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Part variable

Import anual

(

Import total
anys de contracte)

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Total
part fixa + part variable

Import anual

(

Import total
anys de contracte)

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Preus unitaris màxims
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció
de les necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte:
Descripció
Descripció/concepte...

Preus unitaris màxims (IVA no inclòs)
€
€
€
€

El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació corresponent a la part fixa* i pels preus
unitaris màxims establerts, d’acord amb el model de proposició de l’Annex 2 del PCAP.
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