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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 45292/2021

Document: 448498/2021

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei:

Manteniment Urbà

1. Denominació del contracte
Servei de control i direcció per garantir l’execució de les obres d’acord amb el projecte executiu,
tant a nivell tècnic i qualitat ambiental, com de seguretat i salut de les obres de reurbanització
del carrer Abat Marcet.

2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
Servei per a la direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut per a les obres de
reurbanització del carrer Abat Marcet.
3. Codi CPV i descripció
71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
LOT 1_ 71310000-4 Serveis consultoria en enginyeria i construcció (71000000-8 Servicios de
arquitectura, construcción, ingeniería e inspección)
LOT 2_71317210-8 Serveis consultoria seguretat i salut (71000000-8 Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección)
4. Divisió lots
El contracte es subdivideix en dos lots:
·
·

Lot 1: direcció de les obres i gestió ambiental
Lot 2: coordinació de seguretat i salut

No s’estableix limitació en la presentació a 1 o 2 lots.

5. Només per a contractes de serveis: Justificació de que l’Ajuntament no disposa de
mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte.
L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics disponibles per executar aquests serveis.
6. Durada del contracte
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6.1 Durada inicial:
La durada del contracte serà de 20 mesos en el cas del lot 1, que s’extendrà des de la
signatura de l’acta de replanteig i fins a la recepció definitiva de les obres, per tal de donar
cobertura a la garantia de les obres per part del contractista de les obres; i de 8 mesos, des de
la signatura de l’acta de replanteig fins la recepció de les obres, per al lot 2.
6.2 Nombre pròrrogues previst: No es preveuen

7. Pressupost base de licitació
7.1 Pressupost
En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
LOT 1

Lot 2

ESTIMACIÓ
HONORARIS
(direcció
d’obra).

ESTIMACIÓ
HONORARIS
(gestió
ambiental).

ESTIMACIÓ
HONORARIS
(coordinació de
seguretat i salut)

LOT 1

LOT 1

LOT 2

16.735,75€

5.578,58€

5.578,58€

27.892,91 €

21% d’IVA

3.514,51 €

1.171,50 €

1.171,50 €

5.857,51 €

Total

20.250,26 €

6.750,08 €

6.750,08 €

33.750,42€

Concepte

Preu base
licitació

de

CONCEPTE

LOT 1

LOT 2

Import
Total

IMPORT TOTAL

Preu base de
licitació

22.314,33 €

5.578,58€

27.892,91 €

21% d’IVA

4.686,01 €

1.171,50 €

5.857,51 €

Total

27.000,34 €

6.750,08 €

33.750,42€

Per serveis i subministraments, caldrà adjuntar un informe justificatiu del preu del contracte i del
VEC d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.

8. Modificacions del contracte: Descripció i import
8.1 Descripció: No es preveuen
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9. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte LOT 1

22.314,33 €

Import període inicial del contracte LOT 1

5.578,58 €

Import pròrrogues

0€

Import modificacions

0€

Total VEC

27.892,91€

10. Aplicació pressupostària
Aplicació pressupostària: 60227052 20300 15000 6290000 60227
Descripció: Inversions Manteniment Urbà
Import despesa: 33.750,42 €
Expedient d’abast plurianual: En funció de la data d’inici de les obres, actualment en fase de
licitació.
Distribució de les anualitats: En funció de la data d’inici de les obres, actualment en fase de
licitació.

11. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són
·
·

Lot 1: Control d’execució tècnica de les obres i control pressupostari.
Lot 2: Control de l’aplicació de les mesures de seguretat i salut a les obres. Control
administratiu relatiu a tot el que determina la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut laboral.

La raó per la qual no poden ser subcontractades és que cada adjudicatari ha de ser
especialista en el servei concret per tal de garantir l’èxit de la consecució del contracte.

12. Solvència
12.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
LOT 1: Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per a riscos
professional per import mínim de 300.000,00€.
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LOT 2: Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per a riscos
professional per import mínim de 300.000,00€.
Es considera adequat exigir aquesta solvència establerta a l’art. 87, per tal de garantir la
viabilitat econòmica de les empreses licitadores.
12.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
LOT 1
- Relació dels principals serveis efectuats en
els darrers 3 anys, de naturalesa igual o
similar al del present contracte (redacció de projectes, direccions
d’obra),
relacionat
amb la reurbanització de vials urbans.
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades en aquest contracte.
- Títols acadèmics i professionals del Director de les obres. Mínim exigit: Enginyer/a superior o
arquitecte/a, arquitecte/a tècnic o grau equivalent o enginyer/a tècnic/a o grau equivalent
competent pel tipus d’obra a executar,
degudament
col•legiat. Temps d’antiguitat
respecte de l’obtenció del títol corresponent: mínim, de 3 anys.
LOT 2
- Relació dels principals serveis efectuats en els darrers 3 anys, de naturalesa igual o similar
al del present contracte (coordinació de seguretat i salut en obres d’urbanització i o obra civil,
direcció ambiental), en la qual se n’indiqui import, la data i el destinatari, públic o privat.
Com a mínim ha de tenir una actuació.
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades en aquest contracte.
- Títols acadèmics i professionals del Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. Mínim
exigit: Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals, especialitat Seguretat i Salut. Antiguitat
respecte l’obtenció del títol corresponent: mínim 3 anys.
El mitjà d’acreditació documental dels mínims assenyalats en temps d’antiguitat, serà fotocòpia
dels títols acadèmics oficials del personal adscrit a l’execució del contracte.
Caldrà determinar l’actuació concreta que presenten per a acreditar la solvència tècnica en
matèria d’experiència professional.
Segons l’art.90 de la LCSP. S’han aplicat els criteris més adients per garantir l’especialització i
experiència en el servei corresponent.
12.3 Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o
servei: No es requereix.
12.4 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Obligatòria en contractes d’obres de VEC igual o superior a 500.000 €. Veure arts. 77 a 83 de
la LCSP i 25 i següents del RD 1098/2001, pel que no es requereix.

13. Criteris d’adjudicació
13.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 45 punts.
1. Memòria de procediments i metodologia. Fins a 45 punts
Per a cada LOT, els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa del procediments i
metodologia que el licitador emprarà per al desenvolupament dels treballs encarregats, que ha
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de ser coherent i particularitzada a les característiques de l’obra a dirigir (en qualsevol dels tres
àmbits, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i direcció ambiental).
L’extensió màxima d’aquest apartat serà de 5 pàgines (a doble cara), que hauran d’estar
numerades, amb lletra d’un amida llegible (exemple Arial 10). Només es poden afegir com
addicionals a aquestes 5 pàgines, les llistes de programes de punts d’inspecció, models d’actes
i cronogrames, que s’inclouran com annexos o apèndix.
La Memòria inclourà els subapartats següents:
1.1 Procediment documental i dels permisos necessaris. (fins a 15 punts).
Es desenvoluparà el procediment que es seguirà durant l’execució del contracte per tal
de recopilar, organitzar i transmetre les dades i documents més significatius
(plataforma web, etc) i es detallaran els documents i permisos legalment exigibles, fent
una breu descripció de la gestió dels mateixos.
Inclourà la gestió de permisos i tràmits amb altres administracions implicades.
1.2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial. (fins a 15 punts)
Es presentarà una relació de les activitats més significatives per l’obra que serà objecte
dels serveis licitats, atenent a la complexitat constructiva i característiques específiques
de l’obra, així com els condicionants d’afecció a tercers, ambientals o a la seva criticitat
a l’hora de complir amb els terminis previstos. Dins de cada activitat significativa es
destacaran aquelles fases d’execució que es considerin que requereixen un control
més intens.
Inclourà les fases prèvies a la implantació de l’obra, la d’execució i la de finalització de
les obres.
1.3 Procediments de control i d’execució i acabats. (fins a 10 punts).
No es valorarà si el subapartat anterior té 0 punts.
Per cada activitat significativa, s’adjuntaran els corresponents programes de punts
d’inspecció (PPI’s), on s’haurà de veure reflectit el control específic durant les fases
considerades d’atenció especial. Aquests programes d’inspecció es poden presentar
com annexos o apèndix a les 5 pàgines de la Memòria.
1.4 Control d’obra acabada i durant el període de garantia (fins a 5 punts).
Es detallaran les operacions de control previstes per a validar l’acabament de les
obres, amb caràcter previ a la inspecció de recepció de l’obra i el seguiment que es
proposa realitzar durant el període de garantia de les obres.
13.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 55 punts.
1. OFERTA ECONÒMICA. Fins a 45 punts.
Per a cada LOT, es donarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica total més baixa. La resta
de las propostes obtindran la puntuació segons la fórmula:
P=45 x P75/Pi,
on Pi serà la proposta econòmica de cadascuna de les empreses i P75 la proposta econòmica
més baixa.

2. ADSCRIPCIÓ TÈCNIC ADJUNT. Fins a 10 punts.
Per a cada lot, es valorarà l’adscripció d’un adjunt a la Direcció d’obra, Coordinació de
Seguretat i Salut i Direcció Ambiental.
Adscripció d’un adjunt amb titulació equivalent a la requerida al responsable del servei
corresponent, amb una dedicació mínima temporal del 20% (no serà necessària
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experiència prèvia). La dedicació s’ha d’entendre com a percentatge de jornada laboral
setmanal, distribuïda en diferents dies de la setmana.
Aquest compromís haurà de ser nominatiu, indicant noms i cognoms i NIF, titulació, any
d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que pertany. També haurà de figurar la dedicació
assignada. El compromís haurà d’estar signat pel licitador i l’adjunt proposat.
Puntuació:
Amb dedicació igual o superior al 40%: 10 punts.
Amb dedicació entre el 20 i el 40%: 5 punts.

Per a aquesta licitació, es consideren adients els criteris d’adjudicació fixats per als contractes
de serveis que tenen per objecte prestacions de caràcter intel•lectual, com els serveis
d’enginyeria i arquitectura, establerts a l’art. 145.3g i 145.4 de la LCSP, on s’especifica que en
aquests tipus de contractes de serveis, els criteris relacionats amb la qualitat han de
representar almenys el 51% de la puntuació total.

14. Assegurances
S’exigeix l’existència d’una pòlissa de responsabilitat civil assegurada per un import mínim de
200.000€.

15. Forma de pagament
Mensual, proporcional % d’obra realment executada/certificada.

16. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, a qual consistirà a mantenir, durant
la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el
conveni que sigui d’aplicació.
L’incompliment de les condicions podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o fins i
tot ser causa d’extinció contractual, d’acord amb l’art. 211 f) de la Llei 9/2017.
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és per garantir el manteniment de les condicions laborals durant la vigència del
contracte.

17. Revisió de preus
No es preveu.
18. Termini de garantia
3 mesos.

19. Responsable municipal del contracte
Nom, cognoms i càrrec: Araceli Belmonte Gálvez
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20. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és d’acord al valor
essencial del contracte.

21. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació

Nom

Càrrec

Araceli Belmonte Gálvez

Tècnica Secció Manteniment Urbà

Gerard Riba García

Cap Secció Manteniment Urbà

A la Secció de Manteniment Urbà no hi ha cap persona qualificada amb els requisits tècnics
que sigui funcionari de carrera o laboral fix que estigui suficientment qualificat per ser membre
de la mesa de contractació, per aquest motiu es proposen aquestes dues persones que son
funcionaries interines
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnica de Manteniment municipal
Araceli Belmonte Gálvez
23-12-2021 13:01

Signat digitalment per:
Tècnica de Manteniment municipal
Araceli Belmonte Gálvez
23-12-2021 13:02

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
Signat digitalment per:
Director Àmbit de Gestió de Qualitat
Urbana i Mobilitat
Josep Maria Mompin
23-12-2021 14:56
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Annex 1
Preu del contracte en cas de divisió per lots
Lot 1

Import total

Preu base de licitació

22.314,33 €

IVA (21%)

4.686,01 €

Total
Lot 2

27.000,34 €
Import total

Preu base de licitació

5.578,58 €

IVA (21%)

1.171,50 €

Total

6.750,08 €
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