Ajuntament
Sant Pere de Ribes

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
AREA GESTORA DE L’ACTUACIO: ESPAI PÚBLIC
ÀREA GESTORA DELS TREBALLS: ESPAI PUBLIC/ VIA PÚBLICA
2017_01_0026. PROJECTE D’ADEQUACIÓ PER LA SUPRESSIO DE
BARRERES ARQUITECTÓNIQUES I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A
LA VORERA NORD (NUM. 4-58) PASSEIG DE CIRCUMVAL.LACIÓ AL
NUCLI DE RIBES.
2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2. Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) Descripció:
Vist que la vorera objecte de l’actuació presenta moltes irregularitats en la pavimentació, degut
a les arrels dels arbres que han aixecat el paviment en molts punts de la vorera. Aquestes
anomalies afecten a l’accessibilitat i funcionalitat de la vorera. A més, hi ha hagut moltes
queixes de part dels veïns a causa de l’estat de la pavimentació i de com afecten a les
instal·lacions de subministrament d’aigua les arrels dels arbres a la xarxa.
Actualment, com s’ha descrit al paràgraf anterior, la vorera nord del Passeig de circumval·lació
presenta moltes irregularitats i bombaments degut a les arrels del arbres que en alguns casos
han trencat el paviment del panot existent. Això fa que sigui un vorera poc accessible i
incòmode pels vianants. A part de les instal·lacions d’aigua, les instal·lacions d’enllumenat
també passa just per sota dels escocells, la qual cosa provoca danys puntuals en les
canalitzacions.
Tenint en compte tot el descrit en aquest punt, l’objecte del present projecte és la descripció de
les obres a realitzar per a l’arranjament de la vorera nord de Passeig de Circumval·lació, des
del carrer de Jaume Balmes fins al carrer de Joan Maragall, del nucli de Ribes.
b) Lots: No hi ha lots
Es considera que la divisió de l’obra en lots podria comportar el risc de fer una execució
excessivament complexa des del punt de vista tècnic, atenent a la necessitat de simultaniejar
diferents processos d’obra i a la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a
diferents lots podria comportar el risc de minvar l’execució adequada de l’obra.
c) Codificació:
Codi CPV: 45233262-3 Treballs de construcció de zones de vianants
d) Les actuacions de millora de la via pública estan incloses en el Pla de reactivació municipal
2017-2018 aprovat pel Ple de la Corporació Municipal en data 28 de març de 2017, amb
l’objectiu principal del foment de l’ocupació i la reactivació social en el municipi.
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2.1 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats en el pla
d’actuació municipal que contempla millorar les infraestructures o equipaments consistents en:
-

Supressió de barreres arquitectòniques.
Priorització de l’ús de l’espai públic per als vianants.
Foment de l’ocupació i la reactivació social en el municipi

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu
pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una empresa especialitzada
en la supressió de barreres arquitectòniques.
2.2. Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir
Amb l’execució de les obres d’aquest projecte el municipi podrà mantenir la via pública en les
condicions adequades, amb un espai dignificat.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.- Responsable del contracte
El director facultatiu que es contractarà externament en un procediment diferenciat al de
l’execució de l’obra

4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats
4.1. Pressupost base de licitació sense IVA. 172.058,77 €
IVA (21%): 36.132,34 €
Pressupost Base de licitació Total: 208.191,12 € (21%IVA inclòs)
4.2. El sistema de determinació de preus ha estat: preus unitaris.

5.- Consignació pressupostària
PAM: 3.2.1.
PROJECTE: 2017_01_26
Aplicació pressupostària: 33000 1532 60900 del projecte 2017_01_0026 Millores via pública.
6.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
El termini previst per a l’execució de les obres del projecte és de 60 dies laborables.
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A comptar des de la data de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de
l’Acta d’inici d’obres.
No es preveuen pròrrogues.

7.- Criteris per a l’adjudicació
Valoració quantificable de forma automàtica: fins a 100 punts
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà als següents criteris d’adjudicació.
1. Millora en l’oferta econòmica fins a 40 punts
L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import
corresponent al preu de licitació fixat en el present plec.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació
sense incloure l’IVA i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la
següent formula:
(A-B)
PO = P x --------(A-C)
On:
PO = Puntuació obtinguda per cada licitador
P = Puntuació màxima
A = Pressupost base de licitació
B = Oferta econòmica proposada per cada licitador
C = Oferta econòmica més baixa proposada pels licitadors
2. Menor temps d’execució de l’obra fins a 30 punts

S’assignarà la següent puntuació als licitadors que en la seva oferta redueixin el termini
d’execució que és de 60 dies laborables:

-

Reducció del termini d’execució d’1 setmana (5 dies laborables): 5 punts
Reducció del termini d’execució de 2 setmanes (10 dies laborables): 10 punts
Reducció del termini d’execució de 3 setmanes (15 dies laborables): 20 punts
Reducció del termini d’execució de 4 setmanes (20 dies laborables): 30 punts

En la proposta s’haurà d’especificar:
“ Reducció del termini d’execució de ___________ dies laborables, sent el termini total
d’execució de ______________ dies laborables ” (El termini s’ha d’expressar en lletres i xifres)
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3. Major temps de garantia fins a 30 punts
En la proposta s’haurà d’especificar:
“Termini de garantia d’1 any amb una ampliació de ____________ anys addicionals a comptar
des de la data de recepció de les obres.” (El termini s’ha d’expressar en lletres i xifres –
l’ampliació pot ser de màxim 5 anys addicionals)

S’atorgaran 6 punts per cada any addicional de garantia que ofereixi cada licitador, fins a un
màxim de 5 anys addicionals. El temps mínim de garantia per defecte és de 1 any, que per tant
és ampliable voluntàriament pels licitadors fins a un màxim de 6 anys de garantia. La distribució
de la puntuació per tant és:
0 anys addicionals (1 any garantia): 0 punts
1 any addicional (2 anys garantia): 6 punts
2 anys addicionals (3 anys garantia): 12 punts
3 anys addicionals (4 anys garantia): 18 punts
4 anys addicionals (5 anys garantia): 24 punts
5 anys addicionals (6 any garantia): 30 punts
Per a garantir l’ampliació del termini de la garantia que es proposi s’haurà de presentar un
document signat amb els compromisos detallats, que són com a mínim els especificats
anteriorment, en el cas que no es presenti aquest document de compromís detallat, la valoració
d’aquest apartat serà de 0 punts
8.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
Els licitadors i els contractistes assumeixen la obligació de garantitzar la seguretat i la protecció
de la salut en el lloc de treball, el compliment del conveni col·lectiu sectorial i territorial aplicable
al contractista i als seus subcontractistes.
1. La solvència tècnica o professional:
Atenent a que la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic indica a l’article 88 que la
solvència tècnica o professional dels empresaris que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre
d’altres amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
als de l’objecte del contracte com a màxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article
admet l’ampliació d’aquest termini de forma justificada.
Atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, i donada la situació econòmica del sector de la
construcció dels darrers anys, i en conseqüència dels sector de l’arquitectura, es considera
justificada l’ampliació d’aquest termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida als
licitadors i col·laboradors, de tres a cinc anys per tal de garantir el principi de concurrència, de
competència i per facilitar l’accés als professionals del sector."
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a) Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys que siguin del mateix tipus o
naturalesa similar al que correspon l’objecte del present contracte, que inclogui l’import, dates i
el destinatari, públic o privat.
Acreditació documental:
- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats dels sector públic, s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quant les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran mitjançant
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o serveis.
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució
de les obres i es precisarà la seva bona execució
b) Una descripció de l’equip tècnic i les unitats tècniques participants en el contracte estiguin o
no integrats directament a l’empresa del contractista, especialment dels responsables del
control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.
c) Titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del personal de direcció de
l’empresa, i en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
d) Una declaració que indiqui la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del
personal directiu, durant els darrers tres anys, amb la documentació justificativa corresponent.
e) Una declaració de la maquinària, el material i l’equipament tècnic de què disposi l’empresari
per a realitzar el contracte, amb la documentació acreditativa corresponent.
f) Si escau, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l'empresari podrà aplicar a
l'executar el contracte.
g) En tot cas, l’empresa haurà de prendre el compromís d’adscriure a l’execució d’aquest
contracte el mitjà personal següent:
- Delegat d’obra: Titulat amb la capacitat suficient per a representar a l’empresa en tot allò que
afecti l’execució de l’Obra. El titulat proposat com a delegat d’obra haurà de tenir la titulació
acadèmica i professional idònia a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a
l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar. El titulat proposat podrà posseir la titulació
comunitària homologable.
- Cap d’obra: La persona amb qui l’Ajuntament i la direcció d’obra tractarà. Cal que tingui un
coneixement exhaustiu dels treballs que s’estan realitzant: control de l’execució dels treballs
realitzats, control del planning d’obra, pressupost, contractacions, seguretat, prevenció.
Cal que assisteixi a totes les visites d’obra acordades, normalment 1 cop per setmana.
Assistència a l’obra el necessari per desenvolupar la feina amb rigor i professionalitat.

- Titulació: El/la cap d’obra haurà d’estar en possessió del títol d’aquitecte/a, arquitecte/a
tècnic/a o enginyer tècnic/a competent per el tipus d’obra a executar.

- Acreditació documental: còpia degudament compulsada del títol acadèmic
- Responsable de seguretat i salut: La persona amb qui l’Ajuntament i el coordinador de
seguretat i salut tractarà. Cal que tingui un coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i
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salut a les obres d’edificació. Cal que assisteixi a totes les visites d’obra amb el coordinador
de seguretat i salut.

- Titulació: compatible pel tipus d’obra a executar
- Encarregat d’obra: Persona que estigui a temps complet a l’obra, la funció de la qual és
organitzar i coordinar els treballs dels diferents professionals que intervenen a l’obra.
Desenvolupar tasques de recurs preventiu que s’ajusti al Real Decret 604/2006, en concret
l’article 2. Disposició addicional única. Presència de recursos en “obras de construcción”

- Titulació: Experiència en el procés constructiu.
- Curs de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores.
Els documents han d’indicar la titulació, el nom i NIF de les persones anomenades i hauran
d’anar signats pel licitador i per la persona proposada acceptant el nomenament.
Dits nomenaments poden recaure en el mateix o diferents tècnics. El licitador, en cas d’ésser
adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d’obra ni el cap d’obra sense la prèvia
conformitat escrita de l’Ajuntament.
h) Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional següent:
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el
domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació del sector de la construcció.
9.- Mesa de contractació.
Silvia Cabanas Ruiz: Cap d’Espai Públic o en qui delegui.
Responsable municipal del contracte: Anna Acebillo: Arquitecte de Territori o en qui delegui.
10- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Per a determinar si una oferta té valors anormals o desproporcionats, es tindrà en compte la
puntuació total de cada licitador, la reducció del termini d’execució i o l’import de l’oferta
econòmica
L’oferta global d’un licitador es considerarà anormal o desproporcionada si es compleix alguna
de les següents condicions:
•
•
•

Quan concorri un sol licitador, l’oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de
licitació en més d’un 25%.
Quan hi hagi dos licitadors, la que sigui superior en més d’un 5% en puntuació a
l’altra oferta. En qualsevol cas es considerarà desproporcionada una baixa econòmica
superior al 25% del preu de licitació.
Quan hi hagi tres licitadors, les que siguin superiors en més del 4% a la mitja
aritmètica de les puntuacions obtingudes. No obstant això s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitja l’oferta de menor puntuació quan sigui inferior en més del 4% a aquesta
mitja. En qualsevol cas també es considerarà desproporcionada una baixa econòmica
superior al 25% del preu de licitació.
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•

Quan hi hagi quatre o més licitadors, les que siguin superiors en un 4% a la mitja
aritmètica de les puntuacions obtingudes. No obstant, si en aquestes ofertes n’hi ha
d’inferiors a la mitja en un 4%, es procedirà al càlcul de la nova mitja aritmètica només
amb les ofertes que es troben en el supòsit indicat. Si el nombre de les restants ofertes
és inferior a tres, la nova mitja aritmètica es calcularà sobre les tres ofertes de major
puntuació.

11.- Autorització de variants
No s’admeten variants
12.- Drets i obligacions específiques del contractista
No són necessàries més de les que s’estableixin legalment o bé les que s’han fixat fins a la
data en contractacions similars.
13.- Lloc de lliurament
No es el cas
14.- Condicions especials d’execució del contracte
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament, o per a tercers,
de les omissions, errors, mètodes inadequats en l’execució del contracte.
L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les
persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients
per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de
vacances, absències i/o malalties.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra la normativa destinades a promoure
la igualtat entre homes i dones.

15.- Obligacions essencials
Sí procedeix establir les que vinguin fixades per la legislació vigent o bé les que s’han fixat fins
a la data en contractacions similars

16. Causes especials de resolució del contracte
Les previstes legalment
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17.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la
seva no necessitat
Inclòs en les millores.
18.- Subcontractació
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestacions següents:

-

Treballs previs i enderrocs
Pavimentació
Senyalització
Enllumenat
Enjardinament

El licitador ha d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que tenen intenció
de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per referència a
les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui
encomanar la seva realització.
19.- Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han
estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
20.- Compromís d’adscripció de mitjans
Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el
contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de
la LCSP. Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat
a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP
21.- Modificacions de contracte
21.1 Modificacions no previstes al Plec de clàusules administratives: art. 205 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Al pressupost derivat de les modificacions del contracte previstes a l’art 204 i 205 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’aplicarà el mateix coeficient de
baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.

Sant Pere de Ribes, 20 d’agost de 2018
Gestora de l’actuació/treballs
TCAT P Silvia Signat digitalment
per TCAT P Silvia
Cabanas
Cabanas Ruiz - DNI
Ruiz - DNI 44416360W
Data: 2018.08.20
44416360W 12:13:16 +02'00'

Silvia Cabanas

Regidora d’Espai Públic

CPISR-1 C Abigail
Garrido Tinta

Signat digitalment per CPISR-1
C Abigail Garrido Tinta
Data: 2018.08.20 13:23:07
+02'00'

Abigail Garrido Tinta

Cap d’Espai Públic
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Tel. 93 896 73 00 (Ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreçeu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.
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