EXPEDIENT: 69/2021
DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS

En data 15 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria aprova inicialment
el projecte Pas elevat i millora d’accessibilitat a l’Avinguda Santa Bàrbara i asfaltat del c/Doctor
Fleming que es publica al BOPB del 2 de maig de 2019. Al no haver-hi al·legacions, i segons
consta en el certificat de secretaria de data 12 de gener de 2021, aquesta aprovació inicial esdevé
definitiva.
Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Ramon Camps Rota i té
per objectiu definir les obres de millora de l’Avinguda Santa Bàrbara i el c/Doctor Fleming.
En data 23 de juny de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria aprova el projecte
Modificació no substancial del projecte de pas elevat i millora d’accessibilitat a l’Avinguda Santa
Bàrbara i Asfaltat del c/Doctor Fleming. Aquest projecte modifica l’anterior amb els següents
aspectes:

2.

-

Amplia la superfície a asfaltar.

-

Elimina de l’àmbit un terreny de propietat privada.

-

Inclou un annex a la memòria definint les possibles millores tècniques a tenir en compte
durant la licitació de les obres. (Annex 10)
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Antecedents, context i finalitat del contracte.

Objecte de contracte.

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres previstes en el projecte executiu
Modificació no substancial del projecte de pas elevat i millora d’accessibilitat a l’Avinguda Santa
Bàrbara i Asfaltat del c/Doctor Fleming
Aquest projecte consta de la següent documentació:
- Memòria descriptiva i constructiva amb els següents annexos:
• Annex 1: Topografia
• Annex 2: Reportatge fotogràfic
• Annex 3: Condicions tècniques xarxa d’aigua
• Annex 4: Serveis afectats
• Annex 5: Estudi de seguretat i salut
• Annex 6: Planificació de l’obra
• Annex 7: Justificació de preus
• Annex 8: Estudi de gestió de residus

Codi Validació: 4WE22A2DME4ACG4AN6Y2K2L3Q | Verificació: https://suria.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

1.

LLIBRE REGISTRE INFORMES

CONTRACTE: Obres d’execució previstes en el projecte executiu Pas elevat i millora
d’accessibilitat a l’Avinguda Santa Bàrbara i asfaltat del c/Doctor Fleming

• Annex 9: Programa de control de qualitat
• Annex 10: Proposta de criteris de valoració objectius per a la licitació de les
obres: Documentació tècnica
- Plànols
- Plec de condicions generals i particulars
- Pressupost
• Amidaments
• Estadística de partides

Les actuacions previstes són:
-

Reasfaltat de la banda est del c/Doctor Fleming.

-

Millora de l’accessibilitat a l’Avinguda Santa Bàrbara, reducció de la presència de vehicles i
adequació de la zona verda existent.

No es recomana dividir aquest contracte en lots ja que comportaria la superposició de treballs de
diferents contractes en un mateix àmbit complicant l’execució de l’obra. Un únic contracte
afavoreix una planificació més coordinada i una sola interlocució amb l’Ajuntament i per tant una
execució més ràpida.

Preu del contracte

El preu del contracte es basa en el pressupost del projecte executiu Modificació no
substancial del projecte de Pas elevat i millora d’accessibilitat a l’Avinguda Santa Bàrbara i
asfaltat del c/Doctor Fleming.
COSTOS DIRECTES

178.436,12 €

COSTOS INDIRECTES

19%

33.902,87 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6%

10.706,17 €

DESPESES GENERALS

13%

23.196,70 €

TOTAL COSTOS
IVA

212.338,99 €
21%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 256.930,18 € IVA inclòs.

44.591,19 €
256.930,18 €
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• Resum de pressupost

LLIBRE REGISTRE INFORMES

• Pressupost

4.

Termini d’execució del contracte.

El termini d’execució previst en el pla d’obra de l’annex 6 del projecte Pas elevat i millora
d’accessibilitat a l’Avinguda Santa Bàrbara i asfaltat del c/Doctor Fleming és de 8 setmanes.

5.

Requisits del contractista.

En el cas d’empreses de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència s’acreditarà mitjançant una declaració en què
s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a l’execució de
les obres.

Criteris a tenir en compte en la licitació.

Per tal d’agilitzar la contractació, es proposa tenir en compte criteris únicament objectius.
Es proposen els següents criteris de puntuació:
Criteri 1: Substitució del paviment de sauló previst a la plaça, per paviment estabilitzat tipus
sauló sòlid apte per a ús de vianants. Tot segons especificacions de la documentació tècnica
inclosa a l’annex 10 del projecte.

Millora 1
Substitució del paviment de sauló previst a la plaça per paviment estabilitzat
tipus sauló sòlid apte per a ús de vianants segons especificacions de la
documentació tècnica inclosa a l’annex 10 del projecte.
No execució d’aquesta millora

Puntuació

35 punts

0 punts

Criteri 2:
Subministre i instal·lació barrera antiarrels acanalada tipus ReRoot de GreenBlue Urban o
equivalent, al voltant dels 13 arbres previstos a la vorera. Tot segons especificacions de la
documentació tècnica inclosa a l’annex 10 del projecte.
Millora 2
Subministre i instal·lació de barrera lineal antiarrels acanalada tipus ReRoot o
equivalent al voltant dels 13 arbres previstos a la vorera.
No execució d’aquesta millora

Puntuació
20 punts
0 punts
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En quant a la solvència tècnica, el licitador haurà d’acreditar com a mínim haver realitzat
durant els últims 5 anys una obra de característiques similars d’import igual o superior al
que és objecte de contracte. La relació de les principals obres realitzades en els últims 5
anys ha d’estar avalada per certificats de bona execució.

LLIBRE REGISTRE INFORMES

Es proposa que el licitador acrediti la solvència econòmica i financera justificant
l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per import igual o superior a
300.000€.

Criteri 3: Reblert de 15 escocells amb producte drenant per enrasar-lo amb el paviment de la
vorera segons especificacions de la documentació tècnica inclosa a l’annex 10 del projecte.

No s’ofereix aquesta millora.

10 punts

0 punts

Criteri 4: Baixa econòmica. Puntuació màxima 25 punts. Es puntuarà la baixa segons la fórmula
següent:
punts = 25 x (diferencia entre projecte i oferta que es puntua) / (diferencia entre projecte i oferta
més baixa)
Criteri 5: Millora de la garantia de l’obra. Es puntuarà l’ampliació de la garantia sobre el previst
inicialment segons la taula següent:
Millora proposada 5

Puntuació

Millora del termini de garantia fins a 6 anys (ampliació de 5 anys)

10 punts

Millora del termini de garantia fins a 5 anys (ampliació de 4 anys)

8 punts

Millora del termini de garantia fins a 4anys (ampliació de 3 anys)

6 punts

Millora del termini de garantia fins a 3 anys (ampliació de 2 anys)

4 punts

Millora del termini de garantia fins a 2 anys (ampliació de 1 any)

2 punts

No s’ofereix ampliació de la garantia

0 punts
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Reblert de 15 escocells amb producte drenant per enrasar-lo amb el paviment
de la vorera segons especificacions de la documentació tècnica inclosa a
l’annex 10 del projecte.

Puntuació
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Millora 3

7.

Procediment de licitació

Es proposa que la contractació es realitzi per un procediment obert en la que pugui participar el
major número possible de candidats, sense perjudici de les modalitats d’aquest procediment que
puguin ser aplicables d’acord amb les previsions de la LCSP.

8.

Condicions especials d’execució

Es proposa incloure en el plec de clàusules administratives particulars la condició
especial d’execució següent:


L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats durant
l’execució de les obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol producció i
minimitzant els residus en origen
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L’execució de les millores proposades serà a càrrec de l’empresa constructora i no suposarà cap
cost extra a l’Ajuntament ni directe ni indirecte.

9.

Assegurança

El contractista està obligat a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 300.000€.

10.

Modificació del contracte

- enderrocs/demolicions no previstos.
- serveis afectats no previstos en el projecte tècnic.
- treballs d’escomeses i similars amb les companyies subministradores.
- treballs deguts a noves necessitats o canvis normatius que impliquin noves actuacions.
- millores/renovació de paviment existent.
- jardineria
- mobiliari urbà
- senyalització vertical i horitzontal

11.

Persona responsable de la gestió del contracte.
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Per aquest motiu es proposa que el contracte pugui ser modificat per raons d’interès
públic i d’acord amb la Llei de Contractes per tal de donar resposta a necessitats que
sorgeixin durant l’obra, en contret sobre els següents aspectes:

LLIBRE REGISTRE INFORMES

Aquest projecte no contempla una urbanització total de la zona d’actuació sinó que
defineix unes millores puntuals per tal de donar resposta a problemes d’accessibilitat i
corregir deficiències detectades en d’algunes xarxes de serveis.

12.

Termini de garantia del contracte.

S’estableix un termini de garantia de 1 any a comptar des de l’acta de recepció de l’obra.
13.

Subcontractació.

Es permet la subcontractació. El contractista únicament podrà subcontractar la realització
de treballs i prestacions accessòries del contracte.

Súria, 1 de juliol de 2021
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

Jaume Espinal, arquitecte

Miquel Àngel Montañá
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De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per
l’obra. Tanmateix que sigui l’òrgan de contractació qui defineixi el tècnic de l’Ajuntament de Súria
responsable d’aquest contracte.
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Serveis tècnics de l’Ajuntament de Súria
Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Súria

