Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A
L’AMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL (2019)

1.

Objecte del contracte i justificació de la necessitat.

Actualment el Consell Comarcal del Pla d’Urgell gestiona les estacions depuradores
d’aigües residuals de la comarca del Pla d’Urgell.
El funcionament continu d’aquest sistemes provoca un desgast considerable dels seus
elements, motiu que obliga a preveure tot un seguit de reposicions.
Altrament, alguns dels sistemes actualment instal·lats han quedat obsolets, fet que
obliga a realitzar millores en els mateixos.
Les actuacions projectades han estat sotmeses a revisió tècnica del DESS amb
l’objectiu de prioritzar aquelles que han estat considerades indispensables per corregir
o evitar afeccions al medi i les relacionades amb la prevenció de riscos laborals o
adequació normativa de les instal·lacions.
Amb l’execució del Projecte de Reposicions i Millores a l’àmbit del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell (2019), es pretenen satisfer les següents necessitats:
x
x
x
x
x
x
x

Actualització del programa de manteniment a una nova versió.
Instal·lació d’un control central de les EDARs, amb la substitució de Pcs i
autòmats.
Substitució tractor tallagespa de l’EDAR de Fondarella.
Substitució de les bombes de capçalera de l’EDAR de Linyola.
Instal·lació de parrilles extraïbles als reactors de l’EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
Impermeabilització de la coberta de l’edifici industrial i instal·lació d’un bis
sense fi a l’EDAR de Juneda-Torregrossa.
Automatització de la porta d’accés a l’EDAR de Barbens-Ivars d’Urgell.
Vorera edifici bufants EDAR de Bellvís.

El projecte ha estat redactat des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, segons les previsions de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Les obres a realitzar, segons el projecte, no afecten l’estabilitat, la seguretat o
l’estanquitat de l’obra.
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2.

Procediment de licitació

D’acord amb la naturalesa de l’objecte del contracte a licitar és considera adient tramitarho de forma ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment
obert simplificat, d’acord amb l’art. 159 de la LCSP.
S’emprarà per la presentació d’ofertes l’eina de Sobre Digital.
3.
Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera
a) Solvència econòmica i financera: D’acord amb l’art. 87 de la LCSP, es
considera més adient per tal d’acreditar-la el mitjà següent:
Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest
valor del millor exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte,
que ascendeix a 261.787,98 €, IVA exclòs.
b)Solvència professional o tècnica: D’acord amb l’art. 90 de la LCSP es

consideren més adients per tal d’acreditar-la el mitjans següents:
Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per
certificats de bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres.
Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no
integrats a l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit
pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no
integrats a l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit
pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.
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c) Classificació empresarial:
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats
anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i
categoria que tot seguit es detalla, d’acord amb el que s’assenyala al projecte tècnic i
tal com s’estableix a l’art. 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques:
Grup E (Hidràuliques)
Subgrup 7 (Obres hidràuliques sense qualificació específica).
Categoria 2 ( superior a 150.000€ e inferior o igual a 360.000€)
Grup: E
4.

Subgrup: 7

Categoria: 2

Criteris de valoració

Per garantir l’adjudicació a la millor oferta tant des del punt de vista econòmic com tècnic
es consideren adients els següents criteris de valoració:
D’una banda, en quant a la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d’un
judici valor, es valorarà un pla de treball i un pla de control de qualitat. El Consell
Comarcal valorarà la planificació del treball per tal de garantir que les obres objecte del
contracte s’executin de la forma més acurada possible i sense incidències. A tal efecte,
s’haurà de detallar el personal assignat als diferents treballs, i mesures adoptades per
a minimitzar l’afectació als sistemes de sanejament, així com també les dates d’inici i
finalització de les obres. D’altra banda, i per tal de garantir, tal i com s’ha dit anteriorment,
que les obres s’executin de la forma més acurada possible i sense incidències es
valorarà un pla de control de qualitat, havent d’indicar els procediments de control i
personal assignat.
Pel que fa a l’oferta econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables
de forma automàtica, les propostes es valoraran d’acord a l’establert en l’art. 145 LCSP.
Concretament és valoraran la oferta econòmica i les garanties. La garantia es valora
atès que repercuteix amb un estalvi econòmic en el manteniment.
Concretament es valorarà de la següent forma:
La puntuació màxima total serà de 100 punts segons el següent detall:
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A. Criteris avaluables de forma automàtica (75 punts)
Oferta econòmica........................................................40 punts
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:
Pi = 40 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi

= Valoració licitador “i”.

Oi

= Oferta presentada licitador “i”.

Om

= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.

Pl

= Pressupost licitació

Garanties.....................................................................35 punts
S’assignaran 5 punts per cada any addicional de garantia, al mínim establert
reglamentàriament d’un any, amb un màxim de 35 punts. La garantia ha de cobrir
ma d’obra i reparacions dels equips subministrats i instal·lacions realitzades.

B. Criteris que depenen d’un judici de valor (25 punts)
Pla de treball..............................................................15 punts
S’assignaran 15 punts a l’empresa que millor detalli el pla de treball, amb
indicació de les dates d’inici i finalització, personal assignat als diferents treballs,
i mesures adoptades per a minimitzar l’afectació als sistemes de sanejament.
Pla de control de la qualitat........................................10 punts
S’assignaran 10 punts a l’empresa que millor detalli el pla de control de la
qualitat, amb indicació dels procediments de control i personal assignat.

5.

Condicions especials d’execució

Aquest Consell Comarcal tindrà en consideració les següents condicions especials
d’execució que tot seguit s’indiquen:
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L’article 202. 2 LCSP, estipula que aquestes condicions especials d’execució es poden
referir a consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus
mediambiental o de tipus social. D’acord amb el que s’estableix al citat article, s’ha de
donar compliment a la clàusula social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la
salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col•lectius, sectorials i territorials
aplicables.
6.

Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació, IVA exclòs, ascendeix a 261.787,98 €.
El pressupost base de licitació, IVA inclòs ( 21 %) ascendeix a 316.763,46 €.
El valor estimat del contracte ascendeix a 261.787,98 €.
La resolució d’atribució de fons de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 6 de juny de 2019,
estableix que un 60 % del total de l’atribució de fons per a reposicions i millores
s’executarà durant l’anualitat 2019 i el 40% restant durant l’anualitat 2020.
Dels 261.787,98 € + IVA de l’obra a licitar, caldrà que el 2019 s’executi el 60%
corresponent a 157.072,78 € + IVA i el 2020 els 104.715,20 + IVA restants.
No es preveuen pròrrogues ni possibles modificacions.

7.

Justificació de la no divisió en lots

L'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indica
que l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi
motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient.
No es considera procedent la contractació per lots, pels següents motius:
1. Les estacions depuradores d’aigües residuals, son considerades instal·lacions
amb ris bacteriològic, fet que obliga a restringir-hi l’accés.
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2. D’acord amb la Directiu 1/2018, de la Direcció General de Contractació Pública, per
la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit
de la generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els contractes de valor estimat
igual o inferior a 500.000 €, es justifica la no divisió per lots per raó de la quantia.
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