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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

01.01 Informe del responsable de la
Regidoria o Àrea que promou la contractació
- CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DELS CARRILS BICI A
DIFERENTS SECTORS DE
SALOU (P-1360)

Localització de l'activitat

INFORME DE JUSTIFICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 2778/2021
Assumpte: Aspectes a justificar en l’expedient de contractació de les obres ordinàries de
millora i ampliació dels carrils bici a diferents sectors de Salou (P-1360)
1) Motivació de la necessitat que es vol satisfer mitjançant la contractació
A l’any 2010 es va procedir a l’ordenació del carril de convivència del Passeig de Miramar, el
qual és molt utilitzat pels ciclistes. Anys més tard, es va continuar aquest carril de
convivència al llarg del Passeig de Jaume I, si bé, al llarg del temps s’han observat aspectes
conflictius sobre els quals es considera que cal intervenir, així com seguir ampliant la xarxa
de carrils bici dins del municipi.
Actualment el carril bici del Passeig de Miramar disposa majoritàriament del mateix paviment
de peces de terratzo que la resta del passeig i la diferenciació s’efectua només amb el pintat
d’una línia discontínua de separació. Això fa que indueixi a confusió tant als vianants com als
ciclistes, sobre tot als punts on coincideixen el carril bici amb els passos de vianants.
Al Passeig de Jaume I, aquest problema és menor, donat que el carril de convivència és a
l’interior del passeig, però es considera que s’hauria de reforçar la senyalització horitzontal.
El carril bici del carrer de Josep Carner queda interromput a la seva confluència amb el
Passeig de Jaume I.
Es proposa la millora i l’ampliació dels carrils bici a diferents sectors del municipi.
Els treballs a realitzar en aquests trams són:• Tallat amb màquina dels laterals del paviment
existent a la franja a ocupar per carril bici.
• Fresat de línies i marques vials de la senyalització horitzontal.
• Demolició dels diferents paviments existents segons el tram:
- Passeig de Miramar – Paviment de terratzo i asfàltic.
- Avinguda del Batlle Pere Molas – Paviment de panot.
- Carrer del Terrer – Paviment asfàltic, panot i terra vegetal a la zona enjardinada.
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- Carrer del Terrer amb Avinguda del Batlle Pere Molas – Modificació de la illeta
existent per tal d’ampliar el pas de vianants i bicicletes.
- Carrer Casp – Paviment asfàltic.
• Refinat i compactació de l’esplanada al 95% PM.
• Pavimentació del carril bici amb formigó color vermell amb acabat raspallat.
• Construcció d’una jardinera de separació al Carrer del Terrer.
• Reposició del paviment de llambordes a l’emplaçament de l’antiga caseta de control
d’entrada-sortida de l’aparcament de llevant del Passeig de Jaume I i diverses illetes.
• Adaptació a la rasant del paviment dels marcs i tapes D-400 dels registres existents.
• Substitució de marcs i tapes a D-400 i adaptació a la rasant del paviment.
• Pintat dels pictogrames i línies sobre el nou carril bici segons s’indica als plànols
corresponents.
• Repintat i modificació dels pictogrames i línies sobre els carrils bici existents segons s’indica
als plànols corresponents.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, en el seu article 66.3, lletra d) i n), assenyala com a
competències pròpies del municipi la pavimentació de vies públiques urbanes i l’ocupació del
lleure i el turisme, respectivament.
2) Divisió del contracte en lots
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons
d’oportunitat:
L’obra, tot i executar-se en zones diferenciades del municipi, té un objectiu comú que és la
millora i ampliació de carrils bici. Les característiques tècniques de les obres són les
mateixes, coincidint gran part de les partides en totes elles, les quals són, bàsicament, el
tallat i la demolició de paviment calçada i/o de vorera, la col·locació de paviment de formigó
en massa colorejat vermell, adaptació de marcs i tapes a la nova rasant, i senyalització
vertical i horitzontal.
Per tant, considerem que convé que sigui una única empresa constructora la que realitzi el
conjunt d’actuacions repetitives en els diferents àmbits donat que en resulta un millor
aprofitament i optimització dels recursos necessaris (personals i de maquinària). Així es pot
obtenir un preu més avantatjós per l’Ajuntament, alhora que una gestió més àgil.

3) Termini d’execució del contracte.
Tenint en compte la naturalesa, el grau de complexitat i la magnitud de les obres a realitzar,
la durada prevista per a la seva execució és de 4 mesos, a comptar des de la data de l’acta
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de comprovació del replantejament, prevista inicialment un cop finalitzi la temporada
turística, es a dir, a partir del 12 d’octubre de 2021.
Aquests termini podrà ampliar-se únicament si es donen les circumstàncies previstes en els
articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.
4) Classificació empresarial opcional.
Al tenir el contracte un valor estimat inferior a 500.000 €, no és exigible la classificació dels
empresaris com a contractistes d’obres, si bé la classificació en el següent grup i subgrup
acredita la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica prevista en el punt següent
d’aquest informe:
Grup: G Vials i pistes
Subgrup: 6 Obres vials sense qualificació específica
Categoria: 2
5) Proposta de criteris de solvència tècnica i econòmica i financera.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació com a
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació i categoria indicades en el punt
anterior o bé acreditant el compliment dels següents requisits específics de solvència
econòmica i financera i tècnica:
5.1. Solvència econòmica i financera:


Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.



Mitjans d’acreditació: Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre
Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que
estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l’últim exercici és
trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la
seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la
documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents mitjans
alternatius:



Qualsevol model oficial declarat davant l’AEAT on quedi reflectit el volum anual
de negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o de l’Impost de
societats.
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Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte, és a dir, 431.849,45 €
5.2. Solvència tècnica:


 Criteri de selecció: Experiència en l’execució d’obres en els últims cinc anys, que siguin
del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte.


Mitjans d’acreditació: Relació de les obres executades en el període indicat, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s’escau, els
certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’autoritat competent.



Requisit d’admissió: Acreditar com a realitzat durant el període citat (últims cinc anys)
dues obres d’igual o similar naturalesa que la que correspon a l’objecte del contracte,
susceptibles de ser classificades al Grup G “Vials i pistes”, per un import igual o superior
al pressupost de licitació, és a dir, 290.298,80 €.

Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, en tot
cas, es consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa.
6) Criteris d’adjudicació.
El projecte defineix i valora amb precisió les obres i el termini raonable per a la seva
execució, per tant, es considera adequat utilitzar com a únic criteri d’adjudicació de les
ofertes el preu més baix.
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baix i la resta d'acord amb una
regla de tres simple inversa.
Puntuació Licitador = 100 x preu de l’oferta més econòmica
preu de la oferta que es valora
Aquesta fórmula de proporcionalitat inversa ha estat expressament declarada legal per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l’Estat (informe 8/97, de 20 de març de 1997), amb la precisió ara, en l’adjudicació d’aquest contracte, de que
en tot cas si el licitador no millora el preu de licitació la seva oferta serà puntuada amb 0 punts, ja que no sembla raonable
atorgar puntuació en aquest criteri econòmic a qui no realitza el més mínim esforç de baixa econòmica.

7) Condicions especials d’execució del contracte.

Subcontractació: Compliment dels pagaments als subcontractistes o subministradors,
en els termes previstos en la LCSP 2017.

S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
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Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita a
l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones treballadores amb
contractes de caràcter temporal superior al 50%.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
8) Pressupost base de licitació.
El pressupost d’execució per contracte de les obres s’obté de conformitat amb el que
preveuen els articles 27 del ROAS y 131 del RGLCAP, resultant un import total de 290.298,80
€.
El desglossament del pressupost base de licitació i la justificació dels preus unitaris aplicats
s’incorporen en el projecte d’obres.
9) Valor estimat del contracte.
Per un import de 287.899,63 €, sense IVA, d’acord amb el següent càlcul:
 Pressupost de licitació, sense IVA: 239.916,36 €
 Modificacions a l’alça previstes (20%): 47.983,27 €
10) Supòsits de modificació del contracte.Tal com preveuen els articles 203 i 204 de la
LCSP, els contractes podran modificar-se en els supòsits següents i fins el límit màxim del 20
per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs:
 Al tractar-se d’una actuació parcial sobre la realitat existent, pot resultar que, durant
l’execució de les obres, es comprovi que l’estat de conservació dels elements on no es
preveu actuar faci necessari actuar, des d’un punt de vista de seguretat d’utilització del
conjunt global.


Encara que no està previst afectar instal·lacions soterrades, el desconeixement o
informació errònia del traçat i profunditat exactes de les instal·lacions existents, fa
impossible preveure amb exactitud si hi haurà o no afectació.

Agreujament de l’estat de conservació del paviment de les calçades i voreres i d’altres
elements a intervenir durant el període de temps transcorregut des de la redacció del
projecte fins el moment d’inici de l’execució de les obres previstes per part de
l’empresa adjudicatària, qualsevol que hagi estat la causa que ha provocat els danys i
deterioraments, que faci necessària o aconsellable una intervenció de reforç sobre la
solució tècnica prevista en aquell o extensiva a altres parts del paviment inicialment no
malmeses.
11) Termini de garantia del contracte.


El termini de garantia serà d’1 any a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de
les obres, que correspon al termini mínim exigit per la LCSP (art. 243.3).
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12) Cessió del contracte.Els contractistes poden cedir els drets i les obligacions que
dimanen dels contractes a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del
cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i de la cessió no en
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
13) Subcontractació.
Únicament es permet la subcontractació de la senyalització vertical i horitzontal, la qual
representa menys d’un 12% del pressupost per contracte, amb subjecció al que preveu
l’article 215 de la LCSP. Dins de cada capítol del pressupost del projecte consten les
diferents partides corresponents a aquest concepte.
F_FIRMA_62
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