MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ



1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Treballs de millora de l’accessibilitat a Argentona. Any 2018.

2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contractei


Descripció: L’objecte del contracte és l’execució obres d’inversió i millora en l’espai
públic seguint les indicacions del Pla d’Accessibilitat fins a un pressupost màxim
compromès a la proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2018 de
260.000 € (iva inclòs)

a) Lots: indicar si hi ha o no lots. ii


No hi ha lots. El projecte preveu l’execució de les obres globals de l’espai i
tècnicament l’objecte del contracte no ho permet degut a que les actuacions a
realitzar van correlatives en els temps i requereixen el mateix personal i maquinaria
entre elles.

b) Codificació:
Codi CPV:
45220000-5 Obras de ingenieria y trabajos de construcción
Codi CPA:
42.99.19 Otras obras de ingenieria civil
Document tècnic associat :
c) El 2016 l’ajuntament va encarregar el Pla d’accessibilitat a la via Pública que va ser
aprovat per ple el 12 de juny del 2017. Aquest pla d’accessibilitat contempla totes les
mesures necessàries per tal d’adaptar la via pública de la vila a la legislació. Es tracta
d’un pla molt ambiciós i que per el seu cost previst cal anar executant al llarg del
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temps i amb diferents estratègies: actuacions puntuals, actuacions de manteniment,
reurbanitzacions de carrers, etc.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectadaiii:
L’execució de les obres permetran cobrir les necessitats de millora de l’espai per a l’us
dels vilatans i complir la normativa vigent.
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobririv:
Mitjançant aquest contracte es garanteix la correcte execució de les obres.
2.4 Insuficiència de mitjans: (només amb contractes de serveis)
L’ajuntament no disposa de recursos tècnics suficients per realitzar aquestes tasques.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- Responsable del contracte
El responsable del contracte ha de ser el Director Facultatiu de les obres que tècnicament
tindrà la qualificació necessària per a dirigir personalment l’obra, seguint les indicacions dels
articles 237 a 245 de la LCSP.
4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats.v
4.1. Pressupost base de licitació sense IVA 214.876,03 €
IVA (21 %) 45.123,97 €
Pressupost Base de licitació Total 260.000 € (IVA inclòs)
Els costos directes de la obra ascendeixen a 180.568,10 € i els indirectes a 34.307,94 € (iva
exclòs). Aquest desglossament correspon a l’assignació de les feines com un contracte
d’obres on es pot aplicar directament el RGLCAP, articles 131.1 que estableix els
percentatges de costos d’estructura i benefici industrial del contractista.
4.2. El sistema de determinació de preus ha estat :
Preus aplicables segons ITEC.
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5.- Consignació pressupostària
Capítol 6. Partida 131-1532-61900
6.- Valor estimatvi
214.876,03 € + IVA en funció de preus del mercat
7.- Terminis d’execució màxims i pròrroga vii
El termini d’obra és de 4 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra.
8.- Tramitació de l’expedient
Ordinària, obert.
9.- Criteris per a l’adjudicació viii
La valoració de les ofertes presentades es farà d’acord amb els següents criteris de
valoració:


Millor preu (puntuació màxima de 50 punts)

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el preu més
baix (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva
proporció respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
PXi = (Xi / XMAX) x P


Millora en la gestió de residus (puntuació màxima 10 punts)

Es valorarà la classificació a l’obra en el màxim de fraccions de reciclatge.
A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les operacions de destriament i
recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001 reguladors
dels enderrocs i altres residus de la construcció, en contenidors o espais reservats per les
següents fraccions de residus:
 Petris, obra de fàbrica i formigó
 Metalls
 Fustes
 Plàstics
 Vidre
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 Potencialment perillosos
 Altres no perillosos
Els residus es lliuraran en instal·lacions de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres,
enderrocs i runes de la construcció (decret 161/2001). Per acreditar l’anterior, es
presentaran els justificants de recepció de residus.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
classificació a l’obra en el màxim de fraccions de reciclatge (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P


Ampliació del termini de garantia (puntuació màxima 10 punts)

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules
administratives particulars.
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es determinarà la
puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta
major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P

10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica i econòmica
Solvència econòmica i financera
Mitjà de solvència:
Xifra anual de negoci
Descripció:
Referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims
exercicis conclosos haurà de ser almenys d’una vegada i mitja al valor estimat del
contracte, és a dir, ha de ser almenys d'un mínim de 322.314,04 euros IVA exclòs i
s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
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Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència professional o tècnica:
Treballs realitzats
Descripció:
Una relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs dels
darrers cinc anys, avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran
que s'ha efectuat obres de característiques similars i per import de 323.314,04 € euros, IVA
exclòs, així com les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si s'han realitzat
segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar normalment a bon
terme
11.- Mesa de contractació.
El que es determini als plecs administratius.
12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Es considerant ofertes amb valors anormals o desproporcionats els previstos per la
normativa vigent.
13.- Autorització de variants.
No s’admeten.
14.- Garanties exigibles ix
Garantia provisional: No és considera necessària.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
Garantia complementària: No és considera necessària.
15.- Drets i obligacions específiques del contractista


Els drets i obligacions del contractista per a l’execució de les obres han de ser les
previstes a la normativa vigent.

16.- Lloc de lliurament
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No aplica.
17.- Condicions especials d’execució del contracte
S’estableixen consideracions de tipus mediambiental que persegueixin la millora en la gestió
de residus, contribuint-se així a donar compliment a l'objectiu que estableix l'article 88 de la
Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible; el manteniment o millora dels valors
mediambientals que puguin veure's afectats per l'execució del contracte
Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de l'execució del mateix.
18.- Obligacions essencials
No procedeix establir-les.
19.- Forma de pagamentx
Per certificacions mensuals de l’obra executada aprovades pel director de les obres.
20.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
No procedeix la revisió de preus.xi
21. Causes especials de resolució del contracte
Les previstes legalment a la normativa vigent
22.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
El que es determini als plecs administratius.
23.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de
la seva no necessitatxii
Un any.
24.- Penalitzacionsxiii
El que es determini als plecs administratius.
25.- Subcontractacióxiv
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Es permet la subcontractació.
26.- Cessió xv
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent
han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
27.- Compromís d’adscripció de mitjansxvi
No procedeix.
28.- Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
29.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.xvii
El que es determini als plecs administratius.

4. QUANT AL PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS:
Segons el que preveu l’article 116.3 LCSP’17 “A l’expedient s’incorporaran el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte”.
En compliment del citat article, S’ACOMPANYA copia del projecte executiu que està
considerat com EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES que ha de regir la realització de la
prestació amb la definició de les seves qualitats.

Vist-i-plau
El regidor/a
Susanna Camí Bernabé

i

P. Ex.: neteja de les dependències municipals.

ii

La regla general és la divisió en lots (art. 99). No obstant això, es pot NO dividir quan (entre d’altres)

a) la naturalesa o l’objecte del contracte no ho permeti
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b) la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar
aquest criteri, l'òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè
es pronunciï sobre l'apreciació d'aquesta circumstància.
c) la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte
del mateix, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions.
P.ex: garantir i assegurar la salubritat en les instal·lacions municipals...

iii

P.ex: mitjançant la contractació d’una empresa o professional dedicat a les tasques de neteges, es garanteix que les dependències
municipals assoleixin els nivells de netedat i salubritat que s’exigeix en els espais destinats a l’atenció del ciutadà...

iv

v

Pressupost base de licitació=Límit màxim de despesa

vi VE= Import total del contracte, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, pagader segons les seves estimacions + les eventuals
pròrrogues del contracte + l’import màxim de les modificacions que s’hagin previst en el PCAP a l’empara de l’article 204 LCSP’17
vii

Màxim 5 anys (incloent pròrrogues) en serveis i subministraments. Excepcions:

- Serveis: es pot preveure termini major quan ho exigeixi el període de recuperació de la inversió sempre que l’amortització sigui un
cost rellevant (el concepte de cost rellevant serà objecte de desenvolupament reglamentari).
- Serveis a les persones (annex IV): es pot preveure termini major quan sigui necessari per la continuïtat del tractament als usuaris.
- Serveis que siguin complementaris d’un d’obra o subministrament: no pot excedir del contracte principal, tret d’aquells relacionats
amb la liquidació del contracte principal, que finalitzaran quan s’acabi aquesta.
Pel que fa a la pròrroga serà obligatòria pel contractista sempre que s’efectuï un preavís amb dos mesos d’antelació a la finalització
del contracte (el PCAP pot preveure un termini major)
La regla general és adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu (=oferta econòmicament més avantatjosa). Excepció i
prèvia justificació a l’expedient es poden usar criteris que atenguin a la millor relació cost-eficàcia com el preu o el cost del cicle de
vida.
viii

La millor relació qualitat-preu s'avaluarà conforme a criteris econòmics i qualitatius.
Els criteris qualitatius que estableixi l'òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu podran incloure aspectes
mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del contracte, que podran ser, entre d’altres, els següents:
1r. La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a
totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, i la comercialització i les seves condicions;
Les característiques mediambientals podran referir-se, entre unes altres, a la reducció del nivell d'emissió de gasos d'efecte
hivernacle; a l'ocupació de mesures d'estalvi i eficiència energètica i a la utilització d'energia procedents de fonts renovables durant
l'execució del contracte; i al manteniment o millora dels recursos naturals que puguin veure's afectats per l'execució del contracte.
Les característiques socials del contracte es referiran, entre unes altres, a les següents finalitats: al foment de la integració social de
persones amb discapacitat, persones desfavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l'execució del
contracte i, en general, la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d'exclusió social; la subcontractació
amb Centres Especials d'Ocupació o Empreses d'Inserció; els plans d'igualtat de gènere que s'apliquin en l'execució del contracte i,
en general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la contractació femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar;
la millora de les condicions laborals i salarials; l'estabilitat en l'ocupació; la contractació d'un major nombre de persones per a
l'execució del contracte; la formació i la protecció de la salut i la seguretat en el treball; l'aplicació de criteris ètics i de responsabilitat
social a la prestació contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de productes basats en un comerç equitatiu
durant l'execució del contracte.
2n. L'organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que vagi a executar el mateix, sempre que la qualitat de
dit personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució.
3r. El servei postventa i l'assistència tècnica i condicions de lliurament tals com la data en què aquesta última ha de produir-se, el
procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i els compromisos relatius a recanvis i seguretat del subministrament.
Els criteris qualitatius hauran d'anar acompanyats d'un criteri relacionat amb els costos el qual, a elecció de l'òrgan de contractació,
podrà ser el preu o un plantejament basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida.
Cal tenir present:
- En els contractes de serveis a les persones (annex IV) i els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris
qualitatius han de ser = > 51%.
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- Els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats a l’objecte del contracte. Es considerarà que un criteri d'adjudicació està vinculat a
l’objecte del contracte quan es refereixi o integri les prestacions que hagin de realitzar-se en virtut d'aquest contracte, en qualsevol
dels seus aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos els factors que intervenen en els següents processos:
a) en el procés específic de producció, prestació o comercialització de, si escau, les obres, els subministraments o els serveis, amb
especial referència a formes de producció, prestació o comercialització mediambiental i socialment sostenibles i justes;
b) o en el procés específic d'una altra etapa del seu cicle de vida, fins i tot quan aquests factors no formin part de la seva substància
material.
Article 106 LCSP’17. Quan, de forma excepcional i per motius d’interès públic, l'òrgan de contractació decideixi exigir una garantia
provisional ha de justificar suficientment en l'expedient les raons de la seva exigència per a aquest concret contracte. En cas de
procediment obert simplificat directament no pot exigir-se.
ix

No procedeix exigir garantia definitiva en contractes reservats, ni en obert super simplificat (159.6)
x

Règim de pagament establert a l’article 198 LCSP’17.

xi De conformitat amb els articles 8 i 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola, la revisió periòdica i predeterminada de preus només es podrà dur a terme en:

- Contractes d'obres i contractes de subministrament de fabricació d'armament i equipament de les Administracions Públiques, es
podrà dur a terme la revisió periòdica i predeterminada dels preus, aplicant a les fórmules-tipus generals vigents, els índexs
mensuals de preus dels materials bàsics elaborats per l'Institut Nacional d'Estadística i publicats trimestralment mitjançant ordre del
Ministre d'Hisenda i Funció Pública, previ informe favorable del Comitè Superior de Preus de Contractes de l'Estat. CAL QUE
ESTIGUI PREVIST EN EL PCAP
Els plecs del contracte hauran de detallar la fórmula de revisió aplicable.
Aquesta revisió només podrà tenir lloc transcorreguts dos anys des de la formalització del contracte i executat almenys el 20 per cent
del seu import.
- Resta de contractes: procedirà la revisió periòdica i predeterminada d'aquests preus, transcorreguts dos anys des de la
formalització del contracte i executat almenys el 20 per cent del seu import, quan concorrin acumulativament les següents
circumstàncies:
a) Que el període de recuperació de la inversió del contracte sigui igual o superior a cinc anys, justificat conforme al criteri establert
en l'article 10.
b) Que així estigui previst en els plecs, que hauran de detallar la fórmula de revisió aplicable.
xii

De conformitat amb l’article 210.3 LCSP’17.

Ex de clàusula en contracte de serveis: El termini de garantia d’aquest servei serà l’equivalent a la prestació del mateix, que es
comptabilitzarà des de la data de la signatura del corresponent document contractual.
Finalitzat el contracte, si no en resulten responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia, l’òrgan de contractació dictarà l’acord
de cancel·lació i devolució que serà comunicat a l’adjudicatari.
xiii

Article 192.1 (compliment defectuós o incompliment de les condicions especials d’execució). Per exemple:

Per incompliment de les condicions especials d’execució o per compliment defectuós. L’incompliment de qualsevol de les condicions
d’execució establertes en aquest plec així com el compliment defectuós del contracte donarà lloc a la imposició de les penalitats
següents al contractista:
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de
contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del
10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb l’article 194.2 LCSP’17
Art. 192.2 (incompliment parcial de l’execució de les prestacions); es poden preveure penalitzacions ja sigui en els mateixos termes
que l’apartat anterior o diferents. Només preveure-les quan s’han previst així mateix en el PCAP incompliments parcials de l’execució
de les prestacions que poden donar lloc a la resolució i evidentment només s’imposaran sempre i quan no es resolgui el contracte.
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Article 193 (demora en l’execució): Es preveu 0,60 euros per cada 1.000 euros. Es pot preveure un import diferent atenent a les
especials característiques del contracte sempre i quan es justifiqui a l’expedient.
Article 201 (incompliment obligacions en matèria mediambiental, social o laboral). Obligatori establir penalitats en els termes de
l’article 192.1
xiv De conformitat amb l’article 215 LCSP’17. Es tracta de clàusules que potestativament poden incloure’s en el PCAP; desapareix el
límit màxim a la subcontractació i la regla general és que tot és pot subcontractar excepte previsió expressa de tasques crítiques.
xv

Cal preveure expressament la cessió en el PCAP (art. 214 LCSP’17). En defecte no es podrà dur a terme.

xvi De conformitat amb l’article 76.2 LCSP’17, el compromís d’adscripció de mitjans s’integrarà en el contracte i els plecs o el
document contractual poden atribuir el caràcter d'obligacions essencials als efectes que preveu l'article 211 –possible causa de
resolució del contracte-, o establir penalitats, per al cas que s'incompleixin per l'adjudicatari.

Els òrgans de contractació podran establir en els plecs de clàusules administratives particulars criteris d'adjudicació específics per
al desempat en els casos en què, després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació, es produeixi un empat entre dos o més ofertes.
Aquests criteris d'adjudicació específics per al desempat hauran d'estar vinculats a fi del contracte i es referiran a:
xvii

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla
un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten
tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
b) Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d'inserció, que compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
c) En l'adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, les proposicions presentades per entitats
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l'objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial.
d) Les ofertes d'entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just per a l'adjudicació dels contractes que tinguin com
objecto productes en els quals existeixi alternativa de Comerç Just.
e) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesurades de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
A falta de la previsió en els plecs, l'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es
resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentació
d'ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses,
prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat.
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