INFORME DE NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
SOTERRAMENT D’UNA LÍNIA ELÈCTRICA I ALTRES TREBALLS D’URBANITZACIÓ
COMPLEMENTARIS EN L’ÀMBIT DELS NOUS ACCESSOS VIARIS AL PARC DE
NEGOCIS MAS BLAU II, AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT
Assumpte:

Obres del projecte de Soterrament d’una línia elèctrica i altres treballs
d’urbanització complementaris en l’àmbit dels nous accessos viaris

Actuació / Sector:

Parc de Negocis Mas Blau II / Encàrrec gestió de l’Ajuntament

Municipi:

El Prat de Llobregat

AMA/PEP:

10033012

Antecedents:
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei
de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de
mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de
desembre de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b).
En data 1 de febrer de 2016, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va formalitzar amb l’Institut
Català del Sòl un encàrrec per a la gestió i execució, entre d’altres, d’unes obres de millora
dels accessos al Parc de Negocis Mas Blau II des de l’autovia C-32b.
De conformitat amb aquest encàrrec, en data 4 d’agost de 2016 l’Institut Català del Sòl va
adjudicar, a l’empresa UTE Hercal Diggers, SL – Tecnologia de Firmes, SA, les obres del
Projecte executiu de nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II, amb l’objecte de
materialitzar les esmentades obres de millora.
El contracte per a l’execució d’aquestes obres va ser formalitzat en data 15 de setembre de
2016, i a l’apartat A del Quadre de característiques del mateix s’estipulava que “Es podrà
utilitzar el procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres corresponents al
Soterrament d’un tram de 350 ml. de línia aèria de mitja tensió en l’àmbit de les obres de
nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II del projecte base al mateix contractista
de les obres d’execució de nous accessos viaris, en els terminis i requisits autoritzats a
l’article 171 c) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. L’import de licitació
previst per les esmentades obres és de 133.468,13 €”.
Aquesta circumstancia va venir motivada pel fet que les obres corresponents al soterrament
de la línia de mitja tensió no van poder adjudicar-se de conjunt amb la resta de les obres
previstes en el Projecte executiu de nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II,
atès que per poder procedir a la seva execució era necessari disposar d’una franja de
terrenys que són propietat de AENA (Aeropuertos Españoles i Navegación Aérea), de la
qual no és tenia disponibilitat.
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En aquestes circumstàncies, no era possible demorar la licitació i adjudicació de les obres
de les quals sí hi havia disponibilitat de terrenys, atès que aquesta actuació havia de garantir
el correcte funcionament de la urbanització Mas Blau II, vista la imminent implantació del
operador logístic AMAZON, i vistes quines eren les condicions de desenvolupament i
funcionament del Parc de Negocis Mas Blau II.
En data 24 de febrer de 2017, i un cop ja estava assegurada la disponibilitat dels terrenys
propietat de AENA necessaris per a executar les obres corresponents al soterrament de línia
aèria de mitja tensió, es va sol·licitar al contractista UTE Hercal Diggers, SL – Tecnologia de
Firmes, SA que comuniqués a l’Institut Català del Sòl si tenia interès en efectuar les obres
de soterrament (que el projecte valorava en la quantitat de 133.468,13 €, IVA no inclòs),
presentant una oferta econòmica que representés aplicar a aquesta quantitat el mateix
coeficient d’adjudicació conforme al qual li havien estat adjudicades la resta d’obres del
projecte que en aquell moment estava executant.
En data 15 de març de 2017, l’empresa va respondre a l’Institut Català del Sòl, comunicant
que no estava en disposició de presentar oferta segons l’esmentat criteri, i adjuntant una
oferta per valor de 142.800,00 €, IVA no inclòs, que no s’ajustava al coeficient d’adjudicació
que havia ofert per a la resta d’obres del projecte adjudicat, essent fins i tot superior al
import de la valoració del projecte.
Conseqüentment, l’Institut Català del Sòl no va poder adjudicar aquestes obres de
soterrament d’un tram de 350 ml. de línia aèria de mitja tensió mitjançant el procediment
negociat sense publicitat que possibilitava el contracte formalitzat amb l’empresa UTE
Hercal Diggers, SL – Tecnologia de Firmes, SA. Les obres del Projecte executiu de nous
accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II van ser finalitzades el 21 d’abril de 2017.
Altrament, es dona la circumstància que l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha anat sol·licitat
tota una sèrie d’actuacions addicionals de millora de la urbanització existent, tant en l’àmbit
dels nous accessos, com en l’àmbit d’altres vials de la urbanització Mas Blau II, que no
estaven previstes al Projecte executiu de nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau
II, aprovat per l’Ajuntament el 6 de juliol de 2016.
Algunes van ser sol·licitades en dates properes a la finalització de les obres de nous
accessos, i altres van ser sol·licitades després de la seva finalització. El conjunt de les
actuacions sol·licitades per l’Ajuntament del Prat de Llobregat es relacionen tot seguit :
• Substitució de tot l’arbrat existent al vial lateral de l’autovia, entre Av. Onze de setembre i
Av. de les Garrigues, degut al seu mal estat de conservació, i degut també a la seva
inadequació a l’entorn, doncs algunes arrels havien arribat a aixecar la vorera i la calçada al
llarg dels anys.
• Substitució de les tapes de la major part dels pous de registre dels clavegueram a
l’Avinguda de les Garrigues i al carrer Alta Ribagorça, motivada pel seu mal estat de
conservació.
• Creació d’un camí d’accés a l’antiga estació de bombament d’aigües de residuals, situada
en l’interior d’un parterre, per facilitar les tasques de manteniment i accés de vehicles fins a
aquesta instal·lació, en cas que sigui necessari.
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• Formació de ressalts d’aglomerats a les calçades de l’Avinguda Onze de Setembre, atès
que es va anar constatant que, un cop ha estat reformada aquesta Avinguda, la velocitat a la
que transiten molts vehicles resulta ser excessiva.
• Implantació d’elements dissuasius d’invasió als nous parterres per part de vehicles pesats,
ja que un cop oberts els nous accessos al trànsit, es van produir considerables danys al
sistema de reg i a la gespa, a causa de la tendència d’alguns vehicles pesats a trepitjar
aquestes zones durant el trànsit per la zona.
• Estesa d’una nova capa d’aglomerat al carrer Alta Ribagorça, degut a l’antiguitat i
símptomes de fatiga de la capa existent, i per tal d’homogeneïtzar la renovació de les
calçades en tot l’entorn de la illa 8, atenent l’increment previst del trànsit per la implantació
de l’activitat a la parcel·la de AMAZON.
• Formació d’emmacat de pedra al canal de la Vidaleta, en la sortida del nou col·lector
d’aigües pluvials, per evitar l’erosió i facilitar les tasques de neteja i manteniment.
Tots aquests treballs no estaven previstos en el projecte aprovat, com ja s’ha exposat, però
vist que són actuacions complementaries tant de les obres de nous accessos com de les
altres dues obres que constituïen l’encàrrec formalitzat en data 1 de febrer de 2016 entre
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’Institut Català del Sòl, es va convenir amb els serveis
tècnics de l’Ajuntament que el mes adient era preveure la realització de tots aquests treballs
en un nou projecte complementari, el qual hauria d’incloure també el soterrament de la línia
elèctrica de mitja tensió que no havia estat possible licitar i executar de conjunt amb les
obres del Projecte executiu de nous accessos viaris al Parc de Negocis Mas Blau II, pels
arguments exposats al llarg del present informe.
En conseqüència, l’Institut Català del Sòl ha redactat el Projecte de Soterrament d’una línia
elèctrica i altres treballs d’urbanització complementaris en l’àmbit dels nous accessos viaris
al Parc de Negocis Mas Blau II, al municipi del Prat de Llobregat, les obres del qual tenen un
pressupost de 480.444,56.-€, IVA no inclòs.
Aquest pressupost, sumat al pressupost de liquidació de les obres i treballs ja executats que
constituïen l’encàrrec inicial, ascendeix a la quantitat de 2.543.411,15.-€ IVA no inclòs, la
qual és inferior al import total de l’encàrrec, que era de 2.555.206,08.-€, IVA no inclòs.
D’acord amb tots els antecedents exposats, es posa de manifest que amb l’execució
d’aquestes obres es completaran les condiciones d’acabament i millora de la urbanització
que segons l’Ajuntament del Prat són necessàries, i vist que amb la seva execució, l’import
global de les obres executades s’ajustarà al previst en l’encàrrec formalitzat en data 1 de
febrer de 2016.

Consideracions:
L’INCASOL no disposa dels mitjans necessaris per a l’execució d’obres i, per tant, s’han de
dur a terme els tràmits necessaris per a la seva contractació.
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Les obres a contractar tenen un pressupost de 480.444,56.-€, IVA no inclòs, i un termini
d’execució de 3 mesos, per la qual cosa l’expedient de contractació es tramitarà mitjançant
un procediment obert simplificat.
Respecte la tramitació en lots, i en relació al que disposa l’article 99.3.b de la Llei 9/2017,
tècnicament es considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots
l’objecte del contracte que es proposa.
Atès que l’objecte del contracte és l’execució d’obres, no correspon la tramitació de la Llei
12/2017 de 6 de juliol de l’arquitectura

Per tot l’exposat,
Informo:
•

Que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i
la idoneïtat d’aquest contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat
amb el que prescriuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

•

Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el
contracte.

•

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment OBERT
SIMPLIFICAT d’acord amb el contingut de la Llei esmentada.

Vist i plau, el tècnic de Projectes, Jordi Arcalís i Sánchez
Vist i plau, el coordinador de Projectes, Jordi Gaju i Diaz
El director de Projectes, Gonçal Marqués i Sagnier
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