000001/2021-COO

19014u

Identificació de l’expedient
Informe relatiu a l’expedient 1/2021-COO, en relació a la contractació pel
tràmit d’urgència de les obres de millora de l’accessibilitat de la vorera la
riera de Sant Cugat al polígon industrial de La Ferreria
Fets
1. El Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant
Cugat té per objecte resoldre la transició entre la llera de la riera de
Sant Cugat –canalitzada- i la calçada del carrer Progrés del polígon
industrial de La Ferreria urbanitzant una vorera accessible, paral·lela a
la riera, que doni continuïtat a vorera existent a l’avinguda de La
Ferreria.
2. El projecte preveu la creació d’un itinerari de vianants que afavoreixi els
desplaçaments a peu des dels barris de Terra Nostra, Font Pudenta i
Montcada Centre i des de la resta de polígons que formen part del Pla
d’acció Polígons d’activitat econòmica (PAE), i faciliti la connexió del
polígon de La Ferreria amb les estacions de Renfe Rodalies de Montcada
i Reixac – Santa Maria i Montcada i Reixac – Manresa.
3. Les obres descrites en el Projecte de millora de l’accessibilitat a la
vorera de la riera de Sant Cugat milloraran la qualitat de vida dels
ciutadans i augmentaran la igualtat d’oportunitats entre la població
motoritzada i la que no.
4. Per evitar els riscos que suposa en els desplaçaments dels vianants,
l’absència, al carrer del Progrés, de la vorera paral·lela a la riera de
Sant Cugat, donada la circulació intensa de camions dins el polígon de
la Ferreria, és urgent executar-la
5. Vist que l’article 112 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
estableix la possibilitat de tramitació urgent de l’expedient, quan
respongui a una necessitat que no es pugui ajornar o quan sigui
necessari accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic, sempre que
estigui degudament motivada a l’expedient.
6. Vist que l’article 33 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que
“quan les raons d’interès públic ho aconsellin, es podrà acordar d’ofici
l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es
reduiran a la meitat els terminis establerts pel procediment ordinari”.
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Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual 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.
2. Instrucció municipal sobre contractació 2021.
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Conclusions
Es proposa que la contractació de les obres de millora de l’accessibilitat de la
vorera la riera de Sant Cugat al polígon industrial de La Ferreria es faci pel
tràmit d’urgència.
Amb el present informe s’adjunta l’annex amb la memòria de necessitats.
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MEMÒRIA DE NECESSITATS. EXPEDIENT 1/2021-COO
EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ PEL TRÀMIT D’URGÈNCIA DE LES
OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA VORERA LA RIERA DE
SANT CUGAT AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA FERRERIA
1. TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Millora de l’accessibilitat de la vorera la riera de Sant Cugat al polígon
industrial de la Ferreria, al municipi de Montcada i Reixac.
Afavorir la
greu risc
importants
incloses en

inserció laboral de persones en situació d’exclusió social o en
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats
per integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin
algun dels col·lectius definits legalment

3. DIVISIÓ EN LOTS:
Atesa la naturalesa de les obres a executar no és possible la divisió del
contracte en lots, atès que dificultaria la correcta i ràpida execució de les
obres i aniria en detriment de la coordinació i el control de responsabilitats
de l'obra.
4. SOLVENCIA REQUERIDA:
Les empreses hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera d’acord
amb l’article 87 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
La solvència tècnica i professional requerida s’haurà d’acreditar amb una
relació d’un mínim de tres obres, amb objecte i pressupost similar a les de
l’objecte del contracte, realitzades en els darrers cinc anys. I amb la
classificació de:
Grup G) Vials i pistes
Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica
Categoria 2. Quantia superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €.
Grup I) Instal·lacions elèctriques
Subgrup 1. Enllumenat, il·luminacions i abalisaments lluminosos
Categoria 2. Quantia superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €.
D’acord amb els articles 25, 26, 27 i 28 del RD 1089/2001, en el que
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic.
5. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER:
Les obres de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de Sant Cugat
al polígon industrial de La Ferreria s’emmarquen en el conjunt
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d’intervencions del Pla d’acció Polígons d’activitat econòmica (PAE),
Modernització dels polígons de la Llera del riu Ripoll entre Montcada i Reixac
i Ripollet, de la Diputació de Barcelona.
Amb aquestes obres es resoldrà la transició entre la llera de la riera de Sant
Cugat –canalitzada- i la calçada del carrer Progrés del polígon industrial de
La Ferreria urbanitzant una vorera accessible, paral·lela a la riera, que doni
continuïtat a vorera existent a l’avinguda de La Ferreria. Es crearà un
itinerari de vianants que afavoreixi els desplaçaments a peu des dels barris
de Terra Nostra, Font Pudenta i Montcada Centre i des de la resta de
polígons que formen part del Pla d’acció Polígons d’activitat econòmica
(PAE), i faciliti la connexió del polígon de La Ferreria amb les estacions de
Renfe Rodalies de Montcada i Reixac – Santa Maria i Montcada i Reixac –
Manresa. Aquesta actuació millorarà la qualitat de vida dels ciutadans i
augmentarà la igualtat d’oportunitats entre la població motoritzada i la que
no.
6. CLASSIFICACIÓ CPV:
45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica
45233262-3 Treballs de construcció de zones de vianants
7. DURADA DEL CONTRACTE:
El termini d’execució de obres de millora de l’accessibilitat a la vorera de la
riera de Sant Cugat al polígon industrial de La Ferreria serà de tres mesos
des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
8. PRORROGUES: No
9. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Pressupost d'Execució Material:

495.416,30 €

Despeses generals i benefici industrial, 19%:

94.129,10 €

Total (iva exclòs) :

589.545,40 €

21,00 % IVA

123.804,53 €

Total (iva inclòs):

713.349,93 €

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat total del contracte és de 707.454,48 € .
11. MODALITAT DE PREU: Preus unitaris.
12. PRESSUPOST LIMITATIU: Quantitat total a satisfer als contractistes.
13. IVA APLICABLE: 21%.
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14. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
112/15320/62900/211121 Pla de modernització polígons
15. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
15.1- Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació...............0 a 45 punts.
P= 45*(Pb/Pl)
Pb (oferta més baixa);
Pl (oferta licitador)
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es
trobin en els supòsits previstos en l’article 85 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
15.2- Període de manteniment de la zona verda........................0 a 15 punts.
Es valorarà el període de manteniment a realitzar per l’empresa adjudicatària
sense cap cost per l’ajuntament.
Les tasques de manteniment que caldrà realitzar anualment seran:
- Cinc desbrossades de prat rústic
- Cinc desherbats d’arbustiva
- Manteniment de la xarxa de reg: control de la instal·lació de reg per degoter
i canvis de programacions segons temporades (primavera, estiu i tardor) i
necessitats.
Les empreses que ofereixin un any de manteniment…………….…….5,00
Les empreses que ofereixin dos anys de manteniment……………..10,00
Les empreses que ofereixin tres anys de manteniment……………..15,00
15.3- Reducció del termini d’execució de l’obra..........................0 a 15 punts.
Les ofertes que redueixin el termini en dues setmanes...............5,00
Les ofertes que redueixin el termini en tres setmanes...............10,00
Les ofertes que redueixin el termini en quatre setmanes...........15,00
La reducció del termini d’execució de l’obra suposarà la prestació d’una
garantia complementària a la garantia definitiva del 2% per les ofertes que
redueixin el termini d’execució en dues setmanes, del 3,5% per les ofertes que
el redueixin en tres setmanes i del 5% per les que el redueixin en quatre
setmanes.
15.4- Garantia.......................................................................0 a 15 punts.
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Major termini de garantia de l’obra, incloent qualsevol tipus de desgast o
defecte de fabricació, amb instal·lació i transport inclosos.
Les ofertes que ampliïn la garantia en 30 mesos....................15,00
Les ofertes que ampliïn la garantia en 24 mesos....................12,00
Les ofertes que ampliïn la garantia en 18 mesos......................9,00
Les ofertes que ampliïn la garantia en 12 mesos......................6,00
Les ofertes que ampliïn la garantia en 6 mesos........................3,00
Les ofertes que no ampliïn la garantia......................................0,00
15.5- Clàusula social..............................................................10 punts.
S’atorgaran 10 punts a les empreses licitadores que en el moment de
presentar la documentació acreditativa requerida tinguin en plantilla persones
destinades a l’execució del contracte amb més de tres mesos d’antiguitat i a
jornada completa o l’equivalent en jornades parcials, un mínim d’un 5% de
persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat
de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de
juliol, de la renda mínima d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a
una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc
d’exclusió.
h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
16. TERMINI DE GARANTIA:
És d’un any, o el que resulti de l’oferta presentada per l’adjudicatari.
17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
El contracte es podrà ampliar fins un 20 per 100 del preu per fer front als
increments de les unitats d’obra necessaris per a la completa execució del
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projecte provocats per la inexactitud de les especificacions o derivats de les
servituds dels serveis existents; sense que aquesta modificació pugui
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
18. SUBCONTRACTACIÓ: Sí
19. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: No
20. HI HA TRACTAMENT DE DADES: No.
21. PLEC TÈCNIC:
Inclòs en el Projecte de millora de l’accessibilitat a la vorera de la riera de
Sant Cugat al polígon industrial de La Ferreria aprovat el 8 de març de 2021
per la Junta de Govern Local.
22. NOM DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL CONTRACTE:
La direcció facultativa: Elisenda Buixeda i Pérez (arquitecta) i Xavier
Munuera i Fernández (arquitecte tècnic)

Montcada i Reixac, abril de 2021

RESPONSABLES DEL CONTRACTE

Firmado digitalmente
por Xavier Munuera
Fernandez - DNI
52436198Q (SIG)
Fecha: 2021.04.14
14:18:26 +02'00'

Firmado digitalmente
Elisenda
por Elisenda Buixeda
Buixeda Perez - Perez - DNI
DNI 43522945E 43522945E (SIG)
Fecha: 2021.04.14
(SIG)
14:08:51 +02'00'

Xavier Munuera
Fernandez - DNI
52436198Q (SIG)

Elisenda Buixeda i Pérez

Xavier Munuera Fernández

Arquitecta del Servei de Projectes
Obres i Pla de Barris

Arquitecte Tècnic del Servei
de Projectes, Obres i Pla de Barris.

CAP DEL DEPARTAMENT

Oriol Pares
Camps - DNI
36983872X
(SIG)

Firmado digitalmente por Oriol
Pares Camps - DNI 36983872X (SIG)
Fecha: 2021.04.14 14:38:07 +02'00'

Oriol Parés Camps
Cap del Servei de Projectes,
Obres i Pla de Barris

