Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

El qui subscriu i d’acord a l’ordenat per Alcaldia i en relació a la necessitat i idoneïtat
per la contractació consistent en la MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
SALELLES - FASE 1; tinc a be emetre el següent;
INFORME DE NECESSITAT i IDONEÏTAT DE CONTRACTACIÓ
INF NEC 1054/2019
ASSUMPTE: Informe de necessitat i idoneïtat per la contractació consistent en la
MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALELLES - FASE 1
EXPEDIENT núm.: 1054/2.019
PROMOTOR:
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
ÀMBIT: Polígon Industrial de Salelles
TIPOLOGIA: Conservació i manteniment
1. Antecedents


A instàncies Paral·lelament la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa
complementari de modernització de Polígons en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, on una de les línies de suport consistent en la
intervenció puntual denominat Projecte específic. Davant d’aquets subvenció,
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va sol·licitar subvenció per a la
modernització del Polígon Industrial de Salelles l’any 2.018, sense que es
concedís i posteriorment es va sol·licitar de nou l’any 2.019.

Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de
març de 2019, es va aprovar entre d’altres la concessió dels ajuts, en el marc de
la Línia de suport a projectes específics de la segona edició del Programa
complementari de modernització de polígons, on a l’Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola li va ser atorgat una línia de suport als projectes específics
per import de 190.599,06€ a executar 43.667,14€ l’any 2.019 i 146.931,92€ l’any
2.020. (BOPB de data 02 d’Abril de 2.019). Sent notificat en data 1 d’abril de
2019.


Per Decret d’Alcaldia 2019-00513 de data 27 de Setembre de 2.019, es va
aprovar inicialment el projecte d'obres denominat “Projecte per a la millora del
polígon industrial de Salelles – Fase 1”, així com la seva exposició pública per
un període de trenta dies, sense que constin al·legacions al mateix.



Per Acord de Junta de Govern Local de data 28 de Novembre de 2.019 d’una
banda, es va ratificar el decret 2019-0513, de 27 de setembre de 2019,
d’aprovació inicial del projecte per a la millora del polígon industrial de Salelles –
Fase 1, i de l’altre es va aprovar definitivament el “Projecte per a la millora del
polígon industrial de Salelles – Fase 1”.
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Concretament, en data 30 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola va sol·licitar subvenció en el marc de la Línia de suport a projectes
específics de la segona edició del Programa complementari de modernització de
polígons, Programa complementari de modernització de polígons (segona edició
-P1-018).
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No obstant lo anterior, i atesa d’una banda l’aparició de l’Acord marc de
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb
destinació a les entitats locals de Catalunya per part de l’Associació Catalana de
Municipis (en endavant ACM) l’adhesió al qual permet racionalitzar la
contractació administrativa així com la contractació centralitzada del
subministrament de llumeneres, obres d’instal·lació, i serveis de manteniment
per tal d’obtenir un benefici d’unes millors condicions econòmiques,
mitjançant les corresponents economies d’escala, i alhora, comporta una
millor utilització dels recursos assignats als ens públics, i de l’altre el fet que per
part dels Servei Territorial de Carreteres, van informar de la necessitat de la
instal·lació de pre semàfors així com de la millora de les zones pròximes a la
parada de bus, als efectes de que els vianants disposin d’un espai en condicions,
i les maniobres des autobusos es desenvolupin en condicions adequades, es va
concloure la necessitat de procedir a la modificació del Projecte de millora del
polígon industrial de Salelles – Fase 1, als efectes d’introduir les modificacions
descrites anteriorment.



Per Acord de Junta de Govern Local de data 30 de Gener de 2.020, es va aprovar
inicialment el projecte d'obres denominat “Modificació del Projecte per a la millora
del polígon industrial de Salelles – Fase 1” així com la seva exposició pública per
un període de trenta dies.



Per Decret d’Alcaldia 2010-0498, de data 20 de Juny de 2.019, es va aprovar
definitivament el Projecte d’Obres Municipals Ordinàries de Reurbanització del
Carrer Sant Pere.

Així doncs, en el present informe, es justifica la necessitat i idoneïtat de la contractació
consistent en la MODIFICACIÓ DEL PROJECTE PER A LA MILLORA DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE SALELLES – FASE 1.
2. Consideracions
2.1 Motivació, necessitat i idoneïtat
El Polígon Industrial de Salelles, es integrat en per dos subpoligons els qual
“popularment” es denominem Salelles I i Salelles II, aquest fet es deu a la data
d’implantació dels mateixos.
La Data de finalització de les actuacions d’urbanització del Polígon Salelles I es de
principis dels anys 90, tot i que la seva implantació és bastant anterior. Pel que respecta
al Polígon Salelles II la data de finalització de les actuacions és de principi dels anys
2000. Pel que respecta a la superfície total del Polígon, aquesta és de 24,785 Ha amb
un total de 35 empreses i 615 treballadors.
Atesa l’antiguitat de l’execució de la urbanització del Subpoligon conegut com PI
SALELLES I, implica que les seves infraestructures estiguin mes deteriorades i que els
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De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes
i entitats del sector públic justifiquin la necessitat i idoneïtat de la contractació pel
compliment i realització dels seus fins institucionals
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seus accessos i carrers tinguin unes dimensions menors de les que actualment es
realitzen en els Polígons actuals.
Així doncs i per tal de donar solució a la problemàtica existent, la Modificació del projecte
per a la millora del polígon industrial de Salelles – fase 1, preveu a nivell general les
següents actuacions:








Demolició del ferm actual, i reasfaltat de part dels vials existents així com el
sanejament dels "blandons" existents, i posterior pintat de la senyalització
horitzontal.
Realització d'un pas de vianants i instal·lació de semàfor i presemafor, per tal
de realitzar el creuament de la carretera C-37z amb seguretat davant de la
parada d'autobusos existent.
Millora del terreny situat darrera del Cementiri de Salelles, per tal de convertirlo en un aparcament destinat als usuaris del Polígon.
Substitució de lluminàries existents de l'enllumenat exterior públic per noves
lluminàries amb tecnologia LED.
Instal·lació d'un punt de recarrega de vehicles elèctrics en el futur aparcament.

Les actuacions projectades es troben dins de les competències pròpies que estableix
l'art. art 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en
endavant LBRL), en els següents aspectes:
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

En tot cas les actuacions establertes anteriorment, es troben dins dels serveis de
prestació obligatòria establerts en l’article 26 de la LBRL, amb l’excepció de la
instal·lació de semàfor en la carretera C-37z, si bé aquesta actuació s’estableix com a
objecte de garantir la seguretat als treballadors del Polígon.
Donat que l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola no disposa ni dels mitjans
humans ni materials propis per efectuar aquesta actuació, i a efectes d’estabilitat
pressupostària no es possible realitzar noves contractacions, és per aquest motiu que
es proposa la contractació d’una empresa externa.
2.2 Pressupost de licitació del contracte
Atenent l’establert en l’apartat 2.2 del “Modificació del projecte per a la millora del polígon
industrial de Salelles – fase 1”, el valor del pressupost de licitació s’estableix de la
següent manera:
PRESSUPOST ACTUACIÓ 1 - PAVIMENT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM)
CONTROL DE QUALITAT (1,50% s/ 89,312,66)
SEGURETAT i SALUT (3,00% s/ 89,312,66)
DESPESES GENERALS (13% s/ 89,312,66)
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g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà
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BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 89,312,66)
SUBTOTAL
IVA (21% s/ 110.301,14)
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)

5.358,76 €
110.301,14 €
23.163,24 €
133.464,38 €

PRESSUPOST ACTUACIÓ 2 – MOVIMENT DE TERRES i OBRA CIVIL

PRESSUPOST ACTUACIÓ 3 – INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA i ENLLUMENAT
PÚBLIC
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM)
39.248,14 €
Partida P-22 IE001 - Central de càrrega
-3.024,01€
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
36.224,13 €
CONTROL DE QUALITAT (0,50% s/ 36.224,13)
181,12 €
SEGURETAT i SALUT (3,00% s/ 36.224,13)
1.086,72 €
DESPESES GENERALS (13% s/ 36.224,13)
4.709,14 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 36.224,13)
2.173,45 €
SUBTOTAL
44.374,56 €
IVA (21% s/ 44.374,56)
9.318,66 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)
53.693,22 €
Nota: La partida P-22 IE001 – Central de càrrega es licitarà en un altre procediment de
contractació juntament amb la resta de punts de càrrega previstos al municipi.
PRESSUPOST ACTUACIÓ 4– ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM) 3.941,25€
CONTROL DE QUALITAT (0,0% s/ 3.941,251)
0,00€
0,00€
SEGURETAT i SALUT (0,00% s/ 3.941,25)
0,00€
DESPESES GENERALS (0,00% s/ 3.941,25)
0,00€
BENEFICI INDUSTRIAL (0,00% s/ 3.941,251)
SUBTOTAL
3.941,25€
IVA (21% s/ 48.078,97)
827,66 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)
4.768,91€
Pel que respecte a la totalitat de les actuacions definies anteriorment, el pressupost
conjunt d’aquestes puja a la quantitat de:
PRESSUPOST GLOBAL – ACTUACIONS 1 a 4
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM) 165.500,34 €
CONTROL DE QUALITAT
1.700,92 €
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM) 36.022,30 €
CONTROL DE QUALITAT (0,50% s/ 36.022,30)
180,11 €
SEGURETAT i SALUT (1,50% s/ 36.022,30)
540,33 €
DESPESES GENERALS (13% s/ 36.022,30)
4.682,90 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 36.022,30)
2.161,34 €
SUBTOTAL
43.586,98 €
IVA (21% s/ 43.586,98)
9.153,27 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)
52.740,25 €
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SEGURETAT i SALUT
DESPESES GENERALS (Actuacions 1+2+3)
BENEFICI INDUSTRIAL (Actuacions 1+2+3)
SUBTOTAL
IVA (21% s/ 202.203,92)
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (PEC)

4.306,43 €
21.002,68 €
9.693,55 €
202.203,92 €
42.462,82 €
244.666,74 €

El pressupost d’execució per contracte del conjunt de les obres definides ascendeix a la
quantitat d’euros de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTASIS EUROS AMB SETANTA QUATRE CÈNTIMS (244.666,74€) IVA inclòs, desglossat
de la següent manera:
LOT 01 PAVIMENTS: CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTAQUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (133.464,38 €)
LOT 02 MOVIMENT DE TERRES i OBRA CIVIL: CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS
QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (52.740,25 €)
LOT 03 INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA i ENLLUMENAT PÚBLIC: CINQUANTA-TRES
MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (53.693,22 €)
LOT 04 ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES LED i SUPORTS: QUATRE MIL SET-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (4.768,91 €)

Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte aquest s’estima en DOS-CENTS
QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS (242.644,70€), IVA exclòs al tipus 21% aplicable, donat que es preveuen
possibles modificacions al contracte, desglossat de la següent manera:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL LICITACIÓ (PEM) 165.500,34 €
CONTROL DE QUALITAT
1.700,92 €
SEGURETAT i SALUT
4.306,43 €
DESPESES GENERALS (Actuacions 1+2+3)
21.002,68 €
BENEFICI INDUSTRIAL (Actuacions 1+2+3)
9.693,55 €
SUBTOTAL
202.203,92 €
MODIFICACIONS (20% s/ 202.203,92)
40.440,78
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
242.644,70 €
2.4 Tramitació
Es creu convenient la determinació del millor licitador mitjançant procediment obert,
d’acord a l’establert en la secció segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
No obstant lo anterior, l’adquisició de llumeneres de tecnologia LED (Actuació 4), es
preveu realitzar-la mitjançant l’adhesió a l’acord marc de serveis i subministrament
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2.3 Valor màxim estimat del contracte
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d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.
D’igual manera dins el LOT 03, la la partida P-22 IE001 – Central de càrrega es licitarà
en un altre procediment de contractació juntament amb la resta de punts de càrrega
previstos al municipi.

2.5 Divisió en lots
L'article 99.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
estableix que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, haurà de
preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva
divisió en lots.
En aquest aspecte, la Modificació del projecte per a la millora del polígon industrial de
Salelles – fase 1, ja es preveu l’actuació en diverses fases, així doncs i seguint aquests
criteris es preveuen els següents Lots:
LOT 01 PAVIMENTS.
LOT 02 MOVIMENT DE TERRES i OBRA CIVIL.
LOT 03 INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA i ENLLUMENAT PÚBLIC.
LOT 04 ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES LED i SUPORTS.

En caràcter general no s’estableix cap limitació als Lots, podent presentar-se qualsevol
oferta a qualsevol dels Lots i podent-se adjudicar la totalitat dels lots, si procedeix
d’acord als criteris d’adjudicació, a un mateix licitador.
NO es contempla la possibilitat d’oferta integradora.

2.7 Criteris de Valoració de les ofertes
Tal i com s’ha exposat anteriorment, el procediment de contractació serà obert de
tramitació ordinària ple que respecte als Lots 1 a 3. L’oferta econòmicament més
avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A continuació
s’exposen els criteris d’adjudicació per a cada lot:
2.7.1. LOT 1. PAVIMENTS
A. Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100 punts) :
a) Per l’oferta econòmica
b) Per l’augment del termini de garantia previst al plec.
c) Per la reducció del termini d’execució de les obres.
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2.6 Limitacions als Lots
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d) Per millores.
a) Per l’oferta econòmica, fins a un màxim de 50 punts.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més
baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i
a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent
fórmula lineal amb factor de modulació:
𝑃o𝑣= [1−(𝑂𝑣−𝑂𝑚/I𝐿)x(1/𝑀)]×𝑃
On:
𝑃o𝑣 =
O𝑣 =
Om =
IL =
M=
P=

Puntuació de l’oferta a valorar.
Oferta a valorar
Oferta més avantatjosa econòmicament
Import de la licitació
Factor de modulació de valor 1,20.
Puntuació oferta econòmica de valor 50 punts.

b) Per l’augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de
10 punts

Si l’empresa oferta un període de garantia de fins a un màxim de 12 mesos
addicionals, s’atorgaran 5 punts, en cas de no augmentar el període s’atorgaran 0
punts, i per a augments d’entre 1 i 12 mesos s’atorgaran punts de manera lineal.
c) Per la reducció del termini d’execució de les obres, fins a un màxim de 8
punts
Justificació: El termini d’execució total màxim dels treballs s’estima en 1 mes,
incloent la retirada de mitjans auxiliars i la neteja de la zona.
Aquest termini s’ha considerat en base a l’execució del projecte amb una
planificació estimada amb garanties que considera reserves de temps addicional a
la planificació per possibles imprevistos.
No obstant, i atesa la necessitat d’executar l’actuació en el mes d’Agost, als efectes
de coincidir aquesta amb el període vocacional de la majoria d’empreses del
Polígon pren molta importància la correcte planificació del termini d’execució.
S’atorgarà puntuació per reduir aquest termini previst inicialment en base a aquesta
proporció:
- Reducció d’una setmana (termini total 3 setmanes d’execució) .......... 4,00 punts
- Reducció de dues setmanes (termini total 2 setmanes d’execució) .... 8,00 punts
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Justificació: El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i
actuacions efectuades, mitjançant el increment del període de garantia establert en
les prescripcions.
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En cas de no reduir el termini d’execució s’atorgaran 0 punts, i per a reducció del
termini d’execució d’altres períodes s’atorgaran punts de manera lineal. En cap cas
s’admetran ofertes amb un termini d’execució inferior a 2 setmanes.
d) Per a millores, fins a un màxim de 32 punts
Justificació: Es descriuen a continuació una sèrie de prestacions addicionals a les
que figuren en el projecte i vinculades a l’objecte del contracte, sense que aquestes
puguin alterar la naturalesa de les prestacions, ni l'objecte del mateix:
- Millora: Increment de la superfície del reasfaltat dels vials existents del Subpoligon
SALELLES 1.
S’atorgarà puntuació en base a la següent proporció:
- Per cada 350,00m2 d’increment de superfície de reasfalt ..................

8,00 punts,

En cas de no d’ofertar la present millora s’atorgaran 0 punts, per fraccions de 350,00
m2 s’atorgaran punts de manera lineal. La puntuació màxima del criteri és de 32
punts.

C. Puntuació total
La puntuació de la totalitat de criteris és de 100 punts.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita
consideració.
3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
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D. Criteris de desempat

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

E. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Pel que respecta a la determinació d’ofertes amb valors normals o desproporcionats en
l’oferta econòmica, s’aplicarà l’establert a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d’acord al descrit en l'article 149.2.b) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès què la resta dels criteris consignats
manquen d'eficàcia a l'efecte de valorar la viabilitat de l'oferta.

2.7.2. LOT 2. MOVIMENT DE TERRES i OBRA CIVIL.
A. Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100 punts) :
a)
b)
c)
d)

Per l’oferta econòmica
Per l’augment del termini de garantia previst al plec.
Per la reducció del termini d’execució de les obres.
Per millores.

a) Per l’oferta econòmica, fins a un màxim de 50 punts.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més
baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i
a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent
fórmula lineal:

On:
POV =
50 =
PrOME =
PrOV =

Puntuació de l’oferta a valorar
Puntuació del criteri (50 punts)
Pressupost de l’oferta més econòmica.
Pressupost de l’oferta que es valora

b) Per l’augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de
5 punts
Justificació: El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i
actuacions efectuades, mitjançant el increment del període de garantia establert en
les prescripcions.
Si l’empresa oferta un període de garantia de fins a un màxim de 12 mesos
addicionals, s’atorgaran 5 punts, en cas de no augmentar el període s’atorgaran 0
punts, i per a augments d’entre 1 i 12 mesos s’atorgaran punts de manera lineal.
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POV = 50x (PrOME / PrOV)

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

c) Per la reducció del termini d’execució de les obres, fins a un màxim de 5
punts
Justificació: El termini d’execució total màxim dels treballs s’estima en dos (2)
mesos, incloent la retirada de mitjans auxiliars i la neteja de la zona.
Aquest termini s’ha considerat en base a l’execució del projecte amb una
planificació estimada amb garanties que considera reserves de temps addicional a
la planificació per possibles imprevistos.
No obstant, i atès que l’emplaçament de l’obra pot comportar una de la majoria
d’empreses del Polígon pren molta importància la correcte planificació del termini
d’execució.
S’atorgarà puntuació per reduir aquest termini previst inicialment en base a aquesta
proporció:
- Reducció de 15 dies (termini total 1,50 mesos d’execució) ..........

5,00 punts

En cas de no reduir el termini d’execució s’atorgaran 0 punts, i per a reducció del
termini d’execució d’altres períodes s’atorgaran punts de manera lineal. En cap
cas s’admetran ofertes amb un termini d’execució inferior a 1,50 mesos.
d) Per a millores, fins a un màxim de 40 punts
Justificació: Es descriuen a continuació una sèrie de prestacions addicionals a les
que figuren en el projecte i vinculades a l’objecte del contracte, sense que aquestes
puguin alterar la naturalesa de les prestacions, ni l'objecte del mateix:

La present millora, consisteix en el tall i picat de formigó de paviment existent,
excavació del terreny, rebaix del terreny, formació de sub-base compactat i refinat i
posterior realització de paviment de formigó amb acabat remolinat. S’ha considerat
unes dimensions d’entre 10,00 i 12,00 ml de llarg i d’entre 2,00 i 2,50 m d’ample mig
de gual d’accés tipus amb un cost per cadascun de 2.000 Euros (PEM), incloent la
possibilitat de retirada i substitució de rigola de 20x8 cm i vorada tipus americana.
S’atorgarà puntuació pel present criteri en base a la següent proporció:
- Per cada gual d’accés ..................

8,00 punts.

En cas de no d’ofertar la present millora s’atorgaran 0 punts. No s’admetran
fraccions. La puntuació màxima del criteri és de 40 punts.
C. Puntuació total
La puntuació de la totalitat de criteris és de 100 punts
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- Millora 1: Millora de guals d’accés .... Fins un màxim de 40,00 punts.

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

D. Criteris de desempat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita
consideració.
3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Pel que respecta a la determinació d’ofertes amb valors normals o desproporcionats en
l’oferta econòmica, s’aplicarà l’establert a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d’acord al descrit en l'article 149.2.b) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès què la resta dels criteris consignats
manquen d'eficàcia a l'efecte de valorar la viabilitat de l'oferta.
2.7.3. LOT 3. INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA i ENLLUMENAT PÚBLIC.
A. Criteris aplicables de manera automàtica (Fins a un màxim de 100 punts) :
a)
b)
c)
d)

Per l’oferta econòmica
Per l’augment del termini de garantia previst al plec.
Per la reducció del termini d’execució de les obres.
Per millores.

a) Per l’oferta econòmica, fins a un màxim de 50 punts.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la
qualitat i el preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més
baix que sigui admissible, es a dir que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i
a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent
fórmula lineal:
POV = 50x (PrOME / PrOV)
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E. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

On:
POV =
50 =
PrOME =
PrOV =

Puntuació de l’oferta a valorar
Puntuació del criteri (50 punts)
Pressupost de l’oferta més econòmica.
Pressupost de l’oferta que es valora

b) Per l’augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de
5 punts
Justificació: El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i
actuacions efectuades, mitjançant el increment del període de garantia establert en
les prescripcions.
Si l’empresa oferta un període de garantia de fins a un màxim de 12 mesos
addicionals, s’atorgaran 5 punts, en cas de no augmentar el període s’atorgaran 0
punts, i per a augments d’entre 1 i 12 mesos s’atorgaran punts de manera lineal.
c) Per la reducció del termini d’execució de les obres, fins a un màxim de 5
punts
Justificació: El termini d’execució total màxim dels treballs s’estima en un mes i mig
(1,50) mesos, incloent la retirada de mitjans auxiliars i la neteja de la zona.

No obstant, i atès que l’emplaçament de l’obra pot comportar una de la majoria
d’empreses del Polígon pren molta importància la correcte planificació del termini
d’execució.
S’atorgarà puntuació per reduir aquest termini previst inicialment en base a aquesta
proporció:
- Reducció de 15 dies (termini total 1,00 mes d’execució) ..........

5,00 punts

En cas de no reduir el termini d’execució s’atorgaran 0 punts, i per a reducció del
termini d’execució d’altres períodes s’atorgaran punts de manera lineal. En cap
cas s’admetran ofertes amb un termini d’execució inferior a 1,00 mes.
d) Per a millores, fins a un màxim de 40 punts
Justificació: Es descriuen a continuació una sèrie de prestacions addicionals a les
que figuren en el projecte i vinculades a l’objecte del contracte, sense que aquestes
puguin alterar la naturalesa de les prestacions, ni l'objecte del mateix:
- Millora 1: Subministrament i instal·lació de balises flexibles amb base
indeformable revestida amb vinil reflector de color verd amb bandes reflectants de
750cm d’alçada i 20 cm de diàmetre .... Fins un màxim de 20,00 punts.
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Aquest termini s’ha considerat en base a l’execució del projecte amb una
planificació estimada amb garanties que considera reserves de temps addicional a
la planificació per possibles imprevistos.

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

La present millora, consisteix en el subministrament i instal·lació d’un conjunt de
balises flexibles reflectants, als efectes de realitzar una separació clara de la zona
d’aparcament d’autobusos de la zona d’espera per vianants en ambdues parades.
S’ha considerat la instal·lació d’un mínim de 25 balises per parada amb un cost de
2.500 Euros (PEM).
S’atorgarà puntuació pel present criteri en base a:
- Subministrament i instal·lació de balises ..................

20,00 punts

En cas de no d’ofertar la present millora s’atorgaran 0 punts. No s’admetran
fraccions. La puntuació màxima del criteri és de 15,00 punts.
- Millora 2: Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial rearmable en
capçalera de quadre .... Fins un màxim de 5,00 punts
La present millora, consisteix en el subministrament i instal·lació d’un interruptor
diferencial rearmable (40/0,03/4p) en substitució del interruptor diferencial no rearmable
inicialment previst en projecte. S’ha considerat la modificació del tipus de interruptor amb
un cost de 200 Euros (PEM).
S’atorgarà puntuació pel present criteri en base a:
- Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial rearmable ............ 5,00
punts

- Millora 3: Compromís d’assumir el manteniment de la instal·lació semafòrica per un
període de 1 any a comptar des de la signatura de l’acta de recepció. .... Fins un màxim
de 15,00 punts
La present millora, consisteix en el manteniment per un any de la instal·lació semafòrica
pel període d’un any. Es valora amb un cost de 2.000 Euros (PEM).
S’atorgarà puntuació pel present criteri en base a:
- Compromís d’assumir el manteniment de la instal·lació semafòrica per un període de
1 any a comptar des de la signatura de l’acta de recepció ............ 15,00 punts
En cas de no d’ofertar la present millora s’atorgaran 0 punts. No s’admetran
fraccions. La puntuació màxima del criteri és de 15,00 punts.
C. Puntuació total
La puntuació de la totalitat de criteris és de 100 punts
D. Criteris de desempat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
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En cas de no d’ofertar la present millora s’atorgaran 0 punts. No s’admetran
fraccions. La puntuació màxima del criteri és de 5,00 punts.

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
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1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita
consideració.
3. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
E. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Pel que respecta a la determinació d’ofertes amb valors normals o desproporcionats en
l’oferta econòmica, s’aplicarà l’establert a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, d’acord al descrit en l'article 149.2.b) de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès què la resta dels criteris consignats
manquen d'eficàcia a l'efecte de valorar la viabilitat de l'oferta.

D’acord a l’establert en l’apartat a de l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
donat que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€ no es condició necessària
l’exigència de classificació del contractista.
No obstant lo anterior i als efectes de mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència la
classificació del contractista proposada és:
Lot
LOT 1
LOT 2
LOT 3

Grup Subgrup
G
A
I

6
2
1

Categoria
Categoria
(RD 1098/2001) (RD 773/2015)
B
1
A
1
A
1

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007 (DOUE de 15 de març de 2008), els codis CPV de les diferents
actuacions, són:
LOT 1: 45233223-8
LOT 2: 45112000-5
LOT 3: 45316212-4
45316100-6

Trabajos de repavimentación de calzadas
Trabajos de excavación y movimiento de tierra
Instalación de semáforos
Instalación de equipo de alumbrado exterior
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2.8 Solvència tècnica

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

2.9 Obligacions del contractista i Condicions especials d’execució
2.9.1 Obligacions del contractista del LOT 1
L’execució de les prestacions del LOT 1, s’hauran de realitzar obligatòriament durant el
mes d’Agost.
Atès l’emplaçament on es desenvoluparà l’actuació, caldrà preveure que en el normal
desenvolupament de l’obra es minimitzin les afectacions tan als veïns afectats com a les
empreses del Polígon, amb l’adopció de les solucions adequades.
A continuació s’exposen les obligacions i condicions especials d’execució comuns per a
tots els Lots (1 a 3)

a) A disposar de l’organització tècnica, econòmica i personal suficient per a
l’adequada execució del contracte.
b) A executar el contracte amb la continuïtat convinguda,
c) A indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de
l’execució el contracte amb l’excepció dels que es produeixin per causes
imputables a l’Administració.
d) A complir les disposicions vigents en matèria laboral, medi ambiental, social i
fiscal.
e) A complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial aplicable.
f) A informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient
antelació, de totes les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a
dotació de personal, material i organitzatives.
g) A prestar l’assistència necessària al personal municipal que dugui a terme
l’actuació inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques.
h) A fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el responsable del
contracte.
i) A facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense
perjudici del compliment de totes les obligacions de transparència que s’hi
preveuen.
j) A contractar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte, una pòlissa de
responsabilitat civil per un import de 600.000 euros com a mínim.
k) Al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE.
l) Amb caràcter general, l’horari de treball serà com de 08:00h a 21:00h de dilluns
a divendres no festius, si bé aquest horari podrà ser modificat prèvia autorització
erp part de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
2.9.3. Condicions especials d’execució
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2.9.2 Obligacions del contractista

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
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A) Condicions en relació als subcontractistes i subministradors:
Un cop formalitzat el contracte i dins de la setmana següent de la signatura, l’empresa
contractista comunicarà per escrit a l’òrgan de contractació, l’empresa o empreses
subcontractistes, i aportarà en relació a aquesta o aquestes:
a) La documentació acreditativa de la capacitat i solvència, i del compliment
dels riscos laborals
b) La descripció dels treballs en concret que es subcontracten.
c) En relació al personal d’aquesta empresa, aportarà al mateixa documentació
requerida del seu personal propi.
En cas que es subcontracti una empresa amb posterioritat a la setmana indicada, caldrà
justificar que no es tenia coneixement de la necessitat d’aquesta contractació
prèviament, i en relació a aquest subcontracte, caldrà aportar, en el mateix moment en
que es perfeccioni la participació de l’empresa, la informació indicada en el paràgraf
anterior.

a) Les condicions de subcontractació o subministrament pactades amb cada
empresa (que no poden empitjorar les legalment establertes), que guardin una
relació directa amb el termini de pagament. Aquesta informació es remetrà tant
bon punt es perfeccioni la seva participació
b) el justificant del compliment dels pagaments a les subcontractistes o
subministradores, un cop acabada la prestació que aquestes tinguin
subcontractada o contractada, dins dels terminis de pagament legalment
establerts.
2.9.4. Condicions de qualitat d’ocupació
La contractista ha d’assumir durant l’execució del contracte, l’obligació d’aplicar al
personal adscrit a la seva execució, les condicions laborals establertes en el darrer
conveni col·lectiu sectorial que li sigui aplicable, sens perjudici de les millores sobre el
que en aquest conveni s’estableixi.
En aquest sentit, l’oferta econòmica ha de ser adequada per fer front al cost derivat de
l’aplicació del conveni sectorial que correspongui, sense que en cap cas els preus/hora
dels salaris recollits puguin ser inferiors als que estableixi el conveni més cost de la
Seguretat social.
2.10. Subcontractació i cessió del contracte
S'admet la subcontractació en un màxim del 40% per a cada Lot (Lots 1 a 3).
2.11. Termini d’execució
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B) La contractista principal, tindrà l’obligació de complir les condicions legals de
pagament a les possibles subcontractistes i subministradores, per tal que l’Ajuntament
de Sant Salvador de Guardiola pugui comprovar aquest compliment caldrà que remetin
a la unitat de contractació:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Àrea de Territori

El conjunt de l’obra es preveu portar-la a terme en quatre tres etapes, amb una durada
estimada de 5 mesos en total, desglossada de la següent manera:




LOT 1: Paviments: 1,00 mesos
LOT 2: Moviment de terres i obra civil – 2,00 mesos
LOT 3: Instal·lació semafòrica i enllumenat públic: 1,50 mesos
LOT 4: Adquisició de lluminàries Led i suports: 0,50 mesos

2.12 Termini de Garantia
El període de garantia de les obres es fixa en un (1) any, a partir de la data de recepció
definitiva de les mateixes.

2.13 Revisió de preus
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini
d’execució per cada una de les fases inferior a dotze mesos (12), d’acord amb
l’especificat a la legislació vigent.
3).- Conclusions

Aquest és l’informe que emeten els sotasignats d’acord al seu lleial saber i entendre, no
obstant i així la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi més oportú.

Signat i datat digitalment al marge
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Així doncs i per tot el que s’ha exposat en el present informe, queda plenament
justificada la necessitat de la contractació consistent en la MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE PER A LA MILLORA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SALELLES – FASE
1.

