Expedient núm.: 285/2020
Memoria Justificativa
Procediment: Procediment de Contractació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
Des d’aquesta Corporació es planteja la necessitat de portar a terme una actuació de millora al
Polígon Industrial Santa Maria, concretament en els accessos i en el vial principal, atès que el
volum d’empreses i de vehicles ha crescut en els darrers anys però mai s’ha actuat en
l’adequació dels accessos.
Els actuals accessos no garanteixen la seguretat en l’entrada i sortida de vehicles i per tant,
existeix un alt risc d’accidents que cal evitar.
Una altra problemàtica existent és que el carrer Sant Antoni Maria Claret ha esdevingut un
espai utilitzat pels artesencs i les artesenques per a passejar i transitar amb bicicletes pel mig
de la calçada amb el risc que això suposa.
Atès que s’ha concedit per part de la Diputació de Barcelona una subvenció per a l’actuació
“Projecte de Millora de la competitivitat del Polígon Industrial Santa Maria d’Artés” en el marc
de la convocatoria del Pograma complementari de modernització de Polígons (2ª ed.) i que
dins aquest projecte de millora s’hi inclou el “Projecte de millora dels accessos al polígon
industrial Santa Maria d’Artés”, des d’aquesta Corporació es va portar a terme un procediment
de contractació de la redacció d’un projecte de millora de totes les problemàtiques exposades.
El resultat ha estat el projecte de “Millora dels accessos al Polígon Industrial Santa Maria
d’Artés” redactat per 3At arquitectura SCP aprovat pel Ple en la sessió celebrada el dia
20/02/2020.
Per tal de donar compliment als terminis marcats per la subvenció atorgada per part de la
Diputació es fa necessari la urgent celebració d’un procés de licitació per a la contractació de
les obres de millora proposades en el projecte.

a. Necessitat i idoneïtat del contracte
Amb aquesta actuació es pretén millorar els accessos existents del Polígon Industrial Santa
Maria tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior i es preveu l’actuació detallada en el projecte de
“Millora dels accessos al Polígon Industrial Santa Maria d’Artés” redactat per 3At arquitectura
SCP
b. Marc normatiu





Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
Al Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la
LCSP (en endavant RGLCAP).
Conveni col·lectiu del sector Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció
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2. Descripció de la situació actual

i obres públiques de la província de Barcelona.
3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix en millorar els accessos al Polígon Industrial Santa Maria
d’Artés per donar resposta a la problemàtica existent exposada a la introducció, també es
preveu la millora del carrer Sant Antoni Maria Claret, com a vial principal, per tal de conciliar el
pas de vehicles, bicicletes i vianants. L’actuació proposada també inclou la millora de
l’aparcament existent en un solar adjacent al carrer Sant Antoni Maria Claret que permetria
evitar els problemes que ocasionen els vehicles que actualment aparquen en bateria en aquest
vial.
4. Anàlisi Tècnica
Les característiques tècniques de l’obra estan contingudes al projecte de “Millora dels accessos
al Polígon Industrial Santa Maria d’Artés”.
5. Anàlisi Econòmica
Aquesta actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, mitjançant el recurs
19/X/266912, per a l’actuació “Projecte de Millora de la competitivitat del Polígon Industrial
Santa Maria d’Artés” en el marc de la convocatòria del Programa complementari de
modernització de Polígons (2ª ed.) i que dins aquest projecte de millora s’hi inclou el “Projecte
de millora dels accessos al polígon industrial Santa Maria d’Artés”.
a. Valor estimat del contracte:
El valor total estimat del contracte ascendeix a 527.964,29 € (IVA a part).
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en virtut d’allò que
estableix l’article 159 de la LCSP.
Atès que la forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert simplificat i d’acord
amb allò que estableix l’article 159 de la LCSP que regula aquest procediment els licitadors cal
que estiguin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores.
b. Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
c. Anàlisi d'execució per lots
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El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació 21 1510 62902 del pressupost municipal per a
l’exercici 2020, pendent de la seva aprovació definitiva.

No es preveu la divisió de l’objecte del contracte en lots per la seva naturalesa, atès que es
tracta bàsicament de treballs de pavimentació, i perquè la urgència en la seva execució, per la
problemàtica exposada i per donar compliment als terminis d’execució de la subvenció
atorgada, no fa viable que sigui executada per diversos adjudicataris.
d. Durada
El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga..
e. Solvència
Atès que el valor estimat del contracte és superior a 500.000 euros, d’acord amb allò establert a
l’article 77 de la LCSP serà requisit indispensable per a l’acreditació de la solvència que
l'empresari disposi de la següent classificació:
Grup
G

Subrgup
4

Categoria
3

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà que disposa de la
classificació i que per tant, l’empresari disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica
exigida.
f. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S’aplicaran els
següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per ordre decreixent
segons la ponderació atorgada.
MILLORA PREU

PUNTUACIÓ (màxim de 20 punts)

La puntuació per les propostes econòmiques de
cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord amb la
fórmula adjunta:
Vi =

Bi
___________________ x Vmax

On:
Vmax: puntuació màxima a atorgar pel criteri preu
Bs: Baixa significativa, el 10% del VEC
Vi: Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bmax: Baixa màxima d’entre les presentades a la
licitació.
Bi: Baixa corresponent a cada oferta (i)
Max (Bs, Bmax): representa el valor màxim d’entre els
dos indicats
Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi
l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes
rebudes i admeses obtindrà més punts. I una oferta
que no proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu
de licitació, obtindrà 0 punts
MILLORES PROJECTE
(sense cost addicional)

PUNTUACIÓ (màxim de 21 punts)
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20 punts
Max (Bs, Bmax)

Millora reducció termini d’execució: màxim 4
setmanes

3 punts per setmana
(màx. 12 punts)

Millora voreres: Arranjament de voreres i vorada en
mal estat dins l’àmbit del projecte (valorada en
16.610,97 €).

5 punts

Millora arbrat: Substitució dels arbres a plantar per
uns del mateix tipus de diàmetre major (valorada en
9.774,36 €).

3 punts

Millora aparcament: Disseny i pintat de les places
d’aparcament del pàrquing públic del carrer Sant
Antoni Maria Claret (valorada en 1.453,89 €).

1 punts
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