Expedient: 2019/1623
Assumpte: Contracte d'obres d'execució del projecte de millora de la xarxa de sanejament al Passeig del Fortí i al
Parc de Voramar

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció.
Arran del desenvolupament urbanístic que en els darrers anys s’ha produït en el barri marítim,
especialment als Munts on hi ha hagut un creixen augment del parc immobiliari han deixat la
xarxa de sanejament en una situació d’exigència molt propera a la seva màxima capacitat.
Això, juntament a la seva antiguitat, en alguns trams superior als 30 anys, i el desconeixement
del seu traçat exacte, fan que sigui necessari el seu reforç mitjançant un projecte de millora de
la xarxa de sanejament al Passeig del Fortí i al Parc de Voramar.
Aquesta memòria justificativa és el document que en la seva anàlisi i desenvolupament
justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes les seves característiques,
requeriments i matisos.
2. Descripció de la situació actual.
a. Situació en la Institució.
L’Ajuntament d’Altafulla ha donat resposta a aquesta necessitat de millora de sanejament a les
zones abans esmentades amb la suficiència del pressupost i la predisposició dels òrgans de
govern. El projecte es va aprovar definitivament en sessió ordinària del Ple celebrada el dia 30
de setembre de 2019.
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diverses prestacions que és consideren idònies per aconseguir un servei de qualitat.
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El projecte i el plec de condicions contingut en el mateix projecte definirà amb precisió les

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

b. Marc normatiu.
Aquest contracte d'obres és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 13 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i

Aquest contracte es regeix per:
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•

Plec de clàusules administratives particulars.

•

Projecte tècnic d’execució de les obres.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que 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 (LCSP)
•

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
•

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la

Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o
resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
•

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació

pública.
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.
3. Objecte del contracte.
El contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el “Projecte de millora de la
xarxa de sanejament al Passeig del Fortí i al Parc de Voramar”, redactat per l’enginyer Josep
Pinós i Alsedà, aprovat definitivament per acord del Ple de data 30 de setembre de 2019.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és:
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45231300-8 treballs de construcció de tubs per aigua i aigües residuals
45233200-1 Treballs diversos pavimentació
45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
4. Anàlisi tècnica.
a.

Consideracions tècniques i requeriments

Les característiques l’execució de les obres i els equipaments a subministrar es detallen en el
Projecte, en qual queda perfectament definida tota la informació necessària per a la correcta
execució del contracte:


Objectiu



Descripció de l’estat actual
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Criteris del projecte



Descripció de les obres projectades



Serveis afectats



Durada de les obres



Disponibilitat dels terrenys



Estudi de seguretat i salut



Estudi de gestió de residus



Classificació del contractista



Període de garantia



Pressupost



Preus i revisió de preus



Documents que integren el projecte



Declaració d’obra completa



Conclusions

b. Solvència dels licitadors.
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons
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el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a)

les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,

representació, habilitació professional o empresarial
b)

solvència econòmica i financera i tècnica o professional,

c)

classificació i altres circumstàncies inscrites,

d)

la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.
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Els requisits mínims de solvència proposats estan vinculats a l’objecte del contracte i, en tot
cas, és consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa i a la especialització
dels treballs a desenvolupar.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant la classificació com a
contractista de serveis en el grup o subgrup de classificació i categoria que s’indiquen en
aquesta clàusula o bé acreditant el compliment dels següents requisits específics de solvència
econòmica i financera i tècnica i professional:
b.1. Solvència econòmica i financera.


Volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor

exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Requisit mínim: haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor estimat del contracte
quan la seva durada no sigui superior a un any, i com a mínim una vegada i mitja el valor
anual mig del contracte si la seva durada és superior a un any.
Mitjà d'acreditació: Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre
Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals del millor exercici,
sempre que estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si es tractés de
l’últim exercici i és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la
certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el Registre.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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b.2. Solvència tècnica o professional.


Relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que els

que constitueix l'objecte del contracte en el curs dels deu últims anys, indicant el seu import,
dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
Requisit mínim: L’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70
% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor
estimat del contracte.
Mitjà d'acreditació: Relació de les principals obres executades en els últims deu anys,
corresponents al mateix grup o subgrup de classificació al que correspon el contracte, en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat:
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-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
-

Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora.
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el licitador sigui una empresa
de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica s'acreditarà
per altres mitjans.
b.3. Classificació del contractista.
Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mitjançant la classificació, s'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de la
classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:



Grup E: Hidràuliques



Subgrup 01. Abastament i sanejament



Categoria segons el RD 1098/2001: A o B



Categoria actual, segons el RD 773/2015: 1

5. Anàlisi Econòmica.
a. Valor estimat.
El valor estimat del contracte, segons pressupost inclòs en el projecte aprovat, és de
de despeses generals i el 6% de benefici industrial.
b. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació de la contractació és de 86.561,73 € IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
CONCEPTE
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71.538,62 €, sense IVA. Aquest import inclou el pressupost d'execució material, més el 13%
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IMPORT

1.Despeses directes
Cost/hora

treballadors,

58.661,67 €
cost

maquinària,

subministraments, estudi de seguretat i salut i
altres costos directes.
2. Despeses indirectes i benefici industrial

12.876,95 €

Lloguer i/o amortització de maquinària, costos
administratius i financers i marge de benefici
empresarial.

TOTAL

71.538,62 €

IVA (21 %)

15.023,11 €

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

86.561,73 €

c. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en el plec de condicions administratives, que s’han de complir durant
l’execució del contracte. En els expedients que es tramitin anticipadament, l’adjudicació del
01/10/2019 Enginyer Industrial

per a finançar les obligacions derivades del mateix en l’exercici corresponent.
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contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient

mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment.
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
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Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet
de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.
b. Qualificació del contracte.
Aquest contracte està tipificat com a contracte d’obres segons l’article 13 de la LCSP.
c. Anàlisi d’execució per lots.
El contracte no es divideix en lots pel fet que, la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des
del punt de vista tècnic. Concretament, en tractar-se de tres àmbits d’actuació situats en
carrers molt propers els uns dels altres, delimitant una zona d’actuació petita, i tenint en
compte al interconnexió dels diferents trams de xarxa a renovar, és sempre desitjable que els
treballs funcionin sota la coordinació d’un mateix contractista.
Així doncs es tracta d’una obra a executar de forma complerta, i per tal de garantir la seva
execució en els terminis previstos al projecte, és preferible que totes les unitats d’obra que el
conformen siguin coordinades i executades per una única empresa. Aquesta haurà de disposar
dels mitjans materials i humans propis per poder realitzar les obres, gestionant el
subministrament de tot el material necessari.
La divisió en lots de l’objecte d’aquest contracte no facilitaria la concurrència entre empreses,
perquè és una única empresa qui ho gestionaria tot i de forma complerta.
Tanmateix, per tot l’exposat anteriorment i per criteris d’eficiència, funcional i econòmics no es
recomanable la lotificació o fraccionament d’aquest contracte.
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d. Durada del contracte i possibles pròrrogues.
El termini de durada del contracte és de dos (2) mesos, llevat del cas que l’adjudicatari del
contracte en proposi un altre de més reduït. Aquest termini s’iniciarà a la signatura de l'acta de
la comprovació del replanteig.
No es contempla la possibilitat de prorrogar de la durada del contracte.
e. Criteris d’adjudicació del contracte i justificació.
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A l’utilitzar-se el procediment ordinari obert per a l’adjudicació del contracte i en aplicació del
previst en l’article 145.3 de la LCSP/2017, s’aplicarà més d’un criteri.
Tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte i s’han formulat de manera objectiva,
precisant-se la seva respectiva ponderació.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es tindrà en
compte una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, amb la ponderació
relativa atribuïda a cadascun. El mètode per determinar la millor oferta serà la suma dels
diferents punts assignats en cadascun dels criteris de valoració que a continuació s’indiquen:
Criteris la ponderació dels quals és automàtica

(total = 100 punts):

Criteri 1: Oferta econòmica

(fins a 70 punts)

El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:
P = PM * Mín / Of
On:
P= Puntuació
PM = Puntuació màxima del criteri (70)
Mín = Oferta econòmica més baixa
Of = Oferta que es valora.

L’empresa que presenti una oferta superior al preu de licitació obtindrà 0 punts.
Criteri 2: Reducció del termini d’execució

(fins a 10 punts)
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El càlcul es farà en base a les següents puntuacions:
Sense reducció d’execució del termini:

P=

0 punts

Reducció del termini d’execució en 1 setmana:

P=

5 punts

Reducció del termini d’execució en 2 setmanes:

P=

10 punts
On:
P= Puntuació

Criteri 3: Ampliació del termini de garantia

(fins a 10 punts)

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia oferta pel licitador per damunt del termini de
garantia mínim establert que està fixat en un any. El càlcul es farà d’acord amb el següent
criteri, donat que només s’acceptaran ampliacions del termini de garantia pels següents valors:
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Sense ampliació del termini de garantia:

P=

0 punts

Ampliació del termini de garantia en 1 any:

P = 2,5 punts

Ampliació del termini de garantia en 2 anys:

P=

Ampliació del termini de garantia en 3 anys:

P = 7,5 punts

Ampliació del termini de garantia en 4 anys:

P=

5 punts
10 punts
On:
P= Puntuació

Criteri 4: Execució de pou de registre addicional al parc de Voramar

(fins a 10 punts)

Es valorarà l’execució sense cost per a l’Ajuntament d’un pou de registre addicional en el tram
del parc del Voramar, concretament entre els pous A1 i A2 indicats als plànols. El pou serà de
característiques anàlogues als definits en el projecte. El càlcul es farà d’acord amb el següent
criteri:
Sense execució d’un pou de registre addicional

P=

0 punts

Execució sense cost d’un pou de registre addicional

P=

10 punts
On:
P= Puntuació

f. Condicions especials d’execució del contracte.
Atenent al disposat a l’article 202 de la LCSP/2017, és obligatori establir en el plec de clàusules
administratives particulars almenys una condició especial d’execució de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’un altre ordre. Per al present contracte s’han previst les següents
condicions d’especial execució, que en qualsevol cas no son directament o indirectament
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discriminatòries, i son compatibles amb el dret comunitari:


Criteris socials

-

Afiliació i alta a en la Seguretat Social: L'empresa contractista ha de garantir la afiliació

i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del
contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment.
-

Pagament dels salaris: L’empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i

forma dels salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista
haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en què
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constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.



Criteris ambientals

-

Recollida i tractament dels residus d’obra: Tot residus d’obra hauran de tenir el

tractament correcte pel que fa a la recollida i al seu reciclatge si s’escau, en compliment de la
normativa aplicable (en compliment del RD 105/2008, RD 210/2018 i D89/2010).
-

Ús eficient de l'aigua: L'empresa adjudicatària, vetllarà per fer un consum responsable

de l'ús de l'aigua.
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en l'execució del contracte.
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el
seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de
conformitat que seran especificades en el plec de clàusules administratives.
Les condicions exigides és consideren adequades a la naturalesa de les prestacions del
contracte.
g. Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia serà de un (1) any, llevat que l’adjudicatari n’hagi proposat un de més
ampli en la seva ofert. Aquest termini començarà un cop rebudes les obres.
h.

Subcontractació.

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte, llevat que s’acordi emparat per l'art. 215.2 d) i e) que la prestació
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o part de la mateixa hagi d'executar-se directament pel contractista principal.
En cap cas es podrà subcontractar el personal tècnic i d’obra format cap d’obra i encarregats.
En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la
competència.
7. Conclusions.
Segons l’exposat anteriorment, es fa palesa la necessitat de licitar el contracte per l’execució
del projecte de millora de la xarxa de sanejament al Passeig del Fortí i al Parc de Voramar
d’Altafulla.
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Els trets essencials que regiran la licitació son els següents:


L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és

farà mitjançant procediment obert simplificat.


La qualificació dels aspirants es farà en base a criteris de valoració automàtica.



El contracte no es divideix en lots, pels motius que s'exposen en el redactat.



El termini de durada del contracte és de dos (2) mesos, llevat que l’adjudicatari en

proposi un altre de més reduït.
Altafulla, a la data de la signatura electrònica.

XAVIER BLANCH ESCOBAR

Signatura 1 de 1

01/10/2019 Enginyer Industrial

L’ENGINYER MUNICIPAL

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

dcefbf9386154c4da19d28df0be435c4001

Url de validació

https://registre.altafulla.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

