INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE DE
SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER ANSELM RIU, ENTRE EL PASSEIG CAN ZAM
I EL CARRER EDISON. SANTA COLOMA DE GRAMENET. CLAU: TM-00509.2-C11.02.
1)

Antecedents

En data 4 de març de 2021 el director general d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat aprovà el projecte constructiu de les obres d’: “Urbanització del carrer
Anselm Riu, entre el Passeig Can Zam i el carrer Edison. Santa Coloma de Gramenet. Clau: TM00509.2-C11.02”.
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Aquesta actuació anirà amb càrrec a la partida pressupostària d’IFERCAT D/660000100/5220/0000,
d’inversions en béns destinats a l’ús general per compte propi.
2)

Objecte del contracte.

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del servei per a l’”Assistència tècnica de coordinació
de seguretat i salut de les obres del projecte constructiu d'urbanització del carrer Anselm Riu, entre
el Passeig Can Zam i el carrer Edison. Santa Coloma de Gramenet. Clau: TM-00509.2-C11.02”, a
banda de les tasques de coordinació en fase d’execució de l’obra, que es troben detallades al Plec de
Clàusules Administratives i a la documentació que es posa a disposició dels licitadors, s’inclou el
possible encàrrec de treballs addicionals d’assistència durant el període de garantia de les obres,
quan les necessitats de prestació del servei contractat ho requereixin. En conseqüència, el contracte
estarà vigent fins el final del període de garantia de les obres.
3)

Necessitat del contracte.

Infraestructures.cat, atès el volum d’obres que li són encarregades i la seva dotació de personal, no
pot realitzar les assistències de detall a les obres amb mitjans personals propis, essent la seva funció
el seguiment i la supervisió tècnica i administrativa dels treballs que desenvolupi l’assistència, la
coordinació dels diferents serveis associats i la inspecció i liquidació dels treballs. És per això que cal
dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats.
4)

Divisió en lots.

Les tasques de l’assistència tècnica de la Coordinació de Seguretat i Salut son coordinar l’aplicació
dels principis generals de prevenció i seguretat a les obres, aprovant el Pla de Seguretat elaborat pel
contractista i vetllant per la seva correcta aplicació a cadascun dels procediments de treball i per
motius de coordinació i responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.
5)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 9.038,40 euros (IVA no inclòs), 10.936,46 euros
(IVA inclòs). Compren una part fixa corresponent a la coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució de les obres, valorada en 7.532,00 euros (IVA no inclòs), 9.113,72 euros (IVA inclòs), i una
variable, corresponent a possibles actuacions de coordinació de seguretat i salut en reparacions
puntuals en fase de garantia de les obres, valorada en 1.506,40 euros (IVA no inclòs), 1.822,74 euros
(IVA inclòs).
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La part fixa s’ha pressupostat segons el quadre de preus de referència d’Infraestructures.cat i que té
en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit al Plec de Clàusules, i que està
contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest tipus d’assistències.
La part fixa del pressupost de licitació, valorada en 7.532,00 euros (IVA no inclòs), es desglossa en
7.004,76 euros (IVA no inclòs) de despeses directes de l’equip de treball (sous, seguretat social,
transport, etc.) i 527,24 euros (IVA no inclòs) de despeses indirectes (lloguers d’immobles, despeses
administratives, assegurances, subministraments, etc.).
Per la part variable s’ha definit un quadre de preus unitaris, que s’adjunta al Plec de Clàusules com
Annex 12, i que s’està aplicant en un contracte vigent de característiques similars.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació.
6)

Termini del contracte.

Atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d’execució de les obres que
seran objecte de l’Assistència que es licita, la vigència del present contracte esta sotmesa als
següents terminis:
-

termini inicialment previst per a l’execució de les obres: 8 mesos, més un termini màxim de
fins a 3 mesos per a la inspecció i recepció de les obres.

-

El període de garantia de les obres que es preveu de 24 mesos, durant el qual es podran
encarregar treballs addicionals d’Assistència Tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut
quan les necessitats de l’obra ho requereixin.

El còmput del termini del contracte començarà l’endemà de la data d’inici que s’indiqui en el
contracte.
Es preveu com a data d’inici del contracte el proper octubre de 2021.
7)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà pels mitjans següents:
-

La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 150.000,00 euros.

La solvència tècnica o professional s’estableix com segueix:
-

Requeriments al/a Coordinador/a de Seguretat i Salut:

Titulació: Universitària que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per
desenvolupar l’objecte del contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o
Coordinació de Seguretat i Salut.
Experiència professional mínima: 5 anys
Dedicació: la necessària segons les circumstàncies de l’obra
Experiència específica requerida: Haver finalitzat com a Coordinador/a de Seguretat i Salut, en el
curs dels últims 10 anys com a mínim, una obra de les característiques següents:
Tipologia de l’obra: Edificis
Import mínim (liquidació obra, IVA no inclòs): 600.000,00 euros
També es podrà acreditar la solvència tècnica necessària amb la participació com adjunt a la
Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) en 3 obres de les característiques definides o,
alternativament, la participació com a tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals del
contractista en 2 actuacions.

Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
La solvència demanada, es considera proporcional i està vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
8)
-

Condicions especials i essencials del contracte.
Són condicions especials del contracte:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus
subcontractistes (aplicable en cas que el licitador sigui una persona jurídica).
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 31.2 del Plec, a efectes
de comprovació de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes (aplicable al
contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte).

-

Tenen caràcter de condició essencial del contracte:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a
l’Adjudicatari i als seus subcontractistes, en cas que el licitador sigui persona jurídica, i si no
ho fos, tindrà caràcter de condició essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i
regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
b) L’adscripció al contracte del Coordinador de Seguretat i Salut designat, d’acord amb les
requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec i l’Apartat 9 del Quadre de característiques.

9)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.

D’acord a l’article 159 de la LCSP, les característiques d’aquest contracte permeten l’aplicació d’un
procediment simplificat. Dins d’aquesta modalitat, que permet una major agilitat de la tramitació,
s’ha considerat convenient aplicar un plec amb diversos criteris d’adjudicació, al pensar que, per les
característiques concretes d’aquest contracte, la selecció de l’oferta més avantatjosa ha de
contemplar consideracions relacionades amb la qualitat del servei, i no només factors econòmics.
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