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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE PROCEDIR A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE QUATRE ESTUDIS
GEOTÈCNICS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ DELS SECTORS
PPU38 - AMPLIACIÓ DE RIU CLAR, PPU54 i PPU3 “CIM EL CAMP EST I DEL SEU VIAL
D’ACCÉS, ALS TERMES MUNICIPALS DE TARRAGONA, LA CANONJA I REUS

1. Antecedents
L’Incasòl ha d’iniciar la redacció dels projectes d’urbanització del:
-

Sector PPU-54 CIM El Camp Est de Tarragona

-

Sector PP3 de La Canonja

-

Infraestructures Exteriors del PP3 de La Canonja i del PPU-54 de Tarragona, en els municipis
de Tarragona, La Canonja i Reus (instrument per poder cobrir els fora sectors necessaris per
a la correcta implantació dels sectors PPU-54 i PP3)

-

Sector PPU-38 Ampliació Riu Clar de Tarragona

Aquestes actuacions es desenvolupen en el marc de les activitats que desenvolupa l’Incasòl en funció
de la Llei de creació de l’Incasòl, Llei 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/200, de 26
de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5 i l’art. 3 ap.1 b).
Amb l’objectiu de redactar els projectes anteriorment esmentats es fa necessària la redacció d’un
estudi geotècnic.

2. Objecte
L’objecte d’aquest informe és determinar la necessitat de procedir a la contractació, mitjançant
procediment obert, dels serveis de redacció de quatre estudis geotècnics en el marc dels projectes
d’urbanització anteriorment esmentats. Els tres estudis són:

1) Estudi geològic i geotècnic per a la urbanització del sector PPU-54 CIM El Camp Est de
Tarragona
2) Estudi geològic i geotècnic per a la urbanització del sector PPU3 CIM El Camp Est de La
Canonja
3) Estudi geològic i geotècnic per a la urbanització de les Infraestructures Exteriors del PP3
de La Canonja i del PPU-54 de Tarragona, en els municipis de Tarragona, La Canonja i
Reus (vial d’accés dels sectors PPU-54 i PP3).
4) Estudi geològic i geotècnic per a la urbanització del sector PPU-38 - Ampliació Riu Clar
de Tarragona

3. Informe
Actualment, les càrregues de treball del personal propi l’INCASÒL no permeten la redacció dels
estudis geotècnics per a la redacció dels projectes d’urbanització dels sectors PPU38 - Ampliació de
Riu Clar, PPU54 i PPU3 “CIM del Camp Est” i del seu vial d’accés, als termes municipals de
Tarragona, la Canonja i Reus en la programació desitjable i, per tant, no disposa dels mitjans
necessaris per efectuar aquests treballs. Per aquest motiu, és necessària la contractació d’aquest
serveis.
Ateses les característiques del servei, es preveu que tindran una durada de 3 mesos amb una
possible pròrroga de 3 mesos. Tenint en compte l’import estimat de 28.121,26 €, sense IVA, seria
interessant que aquest servei pogués seguir el procediment de contractació simplificat abreujat.
La distribució dels imports imputables en els diferents àmbits, tenint en compte que els del PEI dels
accessos es distribueix un 80,07 % al PPU54 i un 19,93% al PPU3, és la següent:

Estudi geotècnic

import ( € )

Import PPU38

import PPU3

import PPU54

PPU54

10.989,98 €

PPU3

3.336,42 €

3.336,42 €

PEI accessos

5.901,46 €

1.176,16 €

4.725,30 €

PPU38

7.893,40 €

7.893,40 €

TOTALS

28.121,26 €

7.893,40 €

4.512,58 €

15.715,28 €

10.989,98 €

L’objecte del contracte és un servei d’enginyeria el qual, d’acord amb la disposició addicional
quaranta-unena de la LCSP es reconeix com una prestació de caràcter intel·lectual. I d’acord amb
l’article 159.6 de la mateixa llei, les prestacions de caràcter intel·lectual no poden seguir un
procediment de contractació simplificat abreujat. En conseqüència i ateses les característiques i
pressupost del contracte, entenem que el servei objecte d’aquest informe hauria de seguir un
procediment de contractació obert simplificat amb un pressupost de licitació de 28.121,26 €, sense
IVA i un termini de 3 mesos amb una possible pròrroga de 3 mesos.
Els serveis objecte d’aquest informe han de concloure amb quatre documents tècnics amb una
estructura i un contingut rígid i pautat que s’ha de subjectar al Plec de Prescripcions Tècniques per a
la Redacció dels Estudis Geològics i Geotècnics de l’INCASÒL. No és doncs un servei per al qual
tingui sentit contemplar un concurs d’idees de propostes alternatives. Es tracta doncs d’un servei que
no pot ser objecte d’un procediment contractual basat en un concurs d’idees d’acord amb l’apartat a)
de l’article 12 de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura. Aquest servei tampoc és un projecte
singular i rellevant i tampoc té un valor estimat de contracte superior als 60.000 €, per tant, d’acord
amb l’esmentat article 12 no s’ha de subjectar a la contractació de serveis del procés arquitectònic. En
conseqüència entenem que aquest servei no està obligat a subjectar-se a les modalitats de
contractació de la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura.
Tal com preveu l’article 99.3.b de la LCSP, considerem tècnicament més eficient tant per a l’execució,
el seguiment i la coordinació dels treballs com per a la qualitat de la feina final no dividir en lots
l’objecte del contracte que proposem. En efecte, cal tenir en compte que els sectors PPU3, PPU54 i
els seus accessos constitueixen un únic sistema urbà malgrat que es desenvolupen mitjançant tres
procediments urbanístics: dos plans parcials i un pla especial. Addicionalment, el PPU38 – Ampliació
de Riu Clar que està situat a poc més d’un quilòmetre de distància del sistema anterior. És evident
que la redacció dels quatre estudis es més eficient si es licita simultàniament i més tenint en compte
que cal desplaçar maquinària per realitzar els assajos de camp.
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Per tot l’exposat,

INFORMO,
De conformitat amb els antecedents i les consideracions anteriors i amb allò que prescriuen els
articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic,
informo que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la
idoneïtat d’aquest contracte dels serveis de Redacció de quatre estudis geotècnics per a la
redacció dels projectes d’urbanització dels sectors PPU38 - Ampliació de Riu Clar, PPU54 i
PPU3 “CIM del Camp Est” i del seu vial d’accés, als termes municipals de Tarragona, la
Canonja i Reus amb un pressupost previst de 28.121,26 € (IVA no inclòs), i un termini de 3 mesos
amb una possible pròrroga de 3 mesos.
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment simplificat d’acord amb el
contingut de la Llei esmentada.

El director del Projecte, Sergi Espiau i Quijada

