Exp. C 05/2019

Memòria justificativa de la necessitat i la idoneïtat de contractar l’obra de
construcció d’una nova nau oberta i trinxeres airejades per compostatge de la
fracció vegetal al Centre Comarcal de Gestió de Residus.

De conformitat amb els articles 28, 63.3 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, s’informa el següent:
1. Justificació de la necessitat de la contractació
La comarca del Baix Camp disposa al municipi de Botarell, d’una planta de compostatge
de fracció orgànica de recollida selectiva (FORM) que dona servei a la totalitat de
municipis de la comarca del Baix Camp, alguns municipis de la comarca de l’Alt Camp,
del Baix Penedès, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
És considera necessari iniciar una construcció d’una nau oberta i de trinxeres airejades
per compostatge de la fracció vegetal a la Planta de tractament biològic de Botarell.
Es va publicar la licitació atorgant un termini de presentació d’ofertes de 26 dies naturals.
Abans de finalitzar aquest termini els Serveis Tècnics del Consell Comarcal, van
detectar que hi havia un error en el requisit de la classificació empresarial, de manera
que la que s’exigia era més restrictiva del què la normativa actual estableix. La
Presidència del Consorci va acordar suspendre el procediment de licitació i iniciar-lo
novament amb la modificació del requisit de solvència que s’escau.
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és construir un nou espai per a compostar la fracció vegetal, i
definir l’obra civil i instal·lacions necessàries per a la implantació a l’actual planta de
compostatge d’unes trinxeres airejades per a la fracció FV amb una capacitat nominal
de tractament d’aproximadament 18.000 tones/any.
En primer lloc serà necessària la construcció d’una nova nau per albergar les trinxeres,
que també s’hauran de construir. Es projecta un cobert, sense tancaments, que tindrà
una superfície de 1.600 m2 aproximadament. Aquest cobert es situarà a la zona que
anomenem la campa del vegetal i que es tracta d’un terreny sense pavimentar. S’haurà
de condicionar el terreny i es construirà la nova nau amb les següents característiques
generals: fonamentació a base de sabates aïllades i riostres de formigó armat, estructura
prefabricada de formigó, coberta de xapa metàl·lica i sense tancaments, es tracta d’una
nau oberta. A més a més es portaran totes les instal·lacions fins aquesta nau i
s’instal·larà tot el necessari per complir la normativa i treballar en condicions.
A l’interior d’aquesta nova nau s’hi construiran trinxeres airejades pel tractament de la
fracció vegetal FV.
Les especificacions tècniques, de manera més detallada, es relacionen en el Projecte
tècnic.
2. Idoneïtat de l’objecte del contracte
La concreció de les condicions d'execució de l'objecte del contracte, la definició del
contingut i les característiques tècniques de l’obra, es determinen en el Projecte tècnic
que regeix aquesta contractació.
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Els licitadors hauran de presentar oferta segons el modelatge de l’annex II del Plec de
clàusules administratives particulars, amb les característiques que figuren en el mateix
Plec i en el Projecte.
3. Pressupost base de licitació
El pressupost de licitació figura en el Projecte i en el Plec de clàusules administratives
particulars.
El desglossament que figura en el projecte d’obres, és el següent:
00 ADEQUACIÓ PARCEL·LA
AA CONSTRUCCIÓ COBERT
BB TRINXERES
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL
13 % DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL
SUBTOTAL
IVA 21%
TOTAL PRESSUPOST GENERAL

54.230,39 €
116.669,63 €
508.210,40 €
679.110,42 €
88.284,35 €
40.746,63 €
808.141,40 €
169.709,69 €
977.851,09 €

4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte inclou el pressupost per les possibles pròrrogues i
modificacions, si escau.
Per tant, el valor estimat del contracte és de 808.141,40 euros.
5. Aplicació pressupostària
En l’aplicació pressupostària número 2019.04.178.63902 del pressupost de despeses
del Consorci per a l’exercici 2019 hi ha crèdit suficient.
6. Termini de durada
El termini d’execució del contracte, com màxim és de 9 mesos.
7. Elecció del procediment de licitació
La tramitació es realitzarà de forma ordinària, mitjançant procediment obert, no subjecte
a regulació harmonitzada.
S’atorgarà un termini que no podrà ser inferior a 26 dies naturals per a la presentació
d’ofertes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Perfil del
Contractant.
8. Selecció d’empreses. Concreció dels requisits de solvència
Per aquest contracte, atès que el valor estimat és superior a 500.000,00 euros, és
requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista
d’obres dels poders adjudicadors.
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D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i atès el seu valor
estimat del contracte, la classificació que es proposa i que caldrà exigir als contractistes
per presentar-se a la licitació és la següent:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C
(Edificacions)

2 (Estructures de
fàbrica i formigó)
5 (Instal·lacions
mecàniques sense
qualificació
específica)

2 (import igual o superior a 150.000 euros i
inferior a 360.000 euros)

J
(Instal·lacions
mecàniques)

2 (import igual o superior a 150.000 euros i
inferior a 360.000 euros)

Els licitadors també hauran de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 600.000,00 euros, que cobreixi els possibles danys a béns
o persones com a conseqüència de la realització de l'obra així mateix, no s’hauran de
trobar en cap supòsit de prohibició de contractar amb el sector públic. Només ho haurà
d’acreditar l’empresa proposada com a adjudicatària.
9. Subcontractació
Es permet la subcontractació fins al percentatge màxim permès per la normativa vigent.
El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota
la informació necessària sobre els nous subcontractistes
10. Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més
avantatjosa relació qualitat/preu)
En base al que disposa l’art 145 LCSP es tindran en compte criteri subjectes valorables
automàticament relacionat amb l’objecte del contracte.
Els criteris de valoració es descriuen de manera detallada en la clàusula 14.1 d’aquests
Plecs. La ponderació es reprodueix a continuació:
Criteris avaluables de forma automàtica
Proposta de millores sobre el Projecte
Oferta econòmica
Termini de garantia
Dedicació del personal qualificat
Programació temporal
Menor incidència en l’activitat normal de la Planta
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