Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Contracte: Contracte administratiu

Unitat promotora: Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat

Tipus:
Serveis
Expedient:
PTOP-2021-309
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació:
- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules: 70 punts
 Oferta econòmica:
30 punts
 Altres criteris d’avaluació avaluables mitjançant fórmules: 40 punts
- Criteris d’adjudicació no avaluables mitjançant fórmules: 30 punts
Títol: Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera
adscrits a l’àmbit de conservació de Barcelona litoral.

Pressupost
Import total IVA
Pressupost base licitació
28.461.322,80 €
Valor estimat del
contracte (sense IVA) :
19.628.498,48 €
4.121.984,68 €
23.750.483,16 €
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
El termini de durada del contracte és de 48 mesos a comptar des de
la data de formalització del contracte. Es preveu una possible
pròrroga de 12 mesos.

I.

Justificació de la necessitat de contractar

En data 31 d’agost de 2021 finalitza el contracte amb la societat concessionària INVICAT, que té
per objecte la gestió i explotació de les autopistes C-32 (del PK 84+290 al PK 134+854), C-33
(del PK 76+745 al PK 90+900), i C-31 (tram del PK 15+779 al PK 218+030).
Entre les tasques objecte del contracte de concessió que finalitza hi ha les tasques de
manteniment d’aquestes carreteres. A partir de l’1 de setembre de 2021, el règim de gestió i
explotació d’aquets trams de carretera passa a ser gestió directa de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat (en endavant DGIM), i per tant, seran tasques pròpies d’aquesta
direcció general les tasques de conservació que fins ara feia la societat concessionària INVICAT
Des de l’any 2001, el Departament de Territori i Sostenibilitat no disposa dels mitjans materials i
personals suficients i necessaris per dur a terme els treballs de conservació ordinària de la xarxa
de carreteres. Per aquest motiu, i des d’aleshores, aquests treballs es realitzen principalment
mitjançant diversos contractes amb empreses especialitzades.
La gestió de la conservació es feia amb un model que combinava la conservació ordinària,
mitjançant els parcs de conservació i els contractes integrals o semi-integrals, i la conservació
extraordinària, mitjançant la licitació d’obres d’import relativament petit que permetien millorar
l’estat general de la xarxa.
Tenint en compte tant el nombre de quilòmetres que són objecte de reversió com la tipologia de
vies que reverteixen és completament impossible que la conservació d’aquestes carreteres es
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pugui assumir amb personal propi del Departament de Territori i Sostenibilitat, i més si tenim en
compte que no hi ha cap àmbit de carreteres titularitat de la Generalitat en els que actualment es
realitzi la conservació exclusivament amb mitjans propis.
Per aquests motius es requereix d’un nou contracte de conservació integral dins del marc de la
conservació de carreteres per poder continuar donant servei als usuaris.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa aquest contracte d’”Execució d'operacions de
conservació integral als trams de carretera adscrits a l’àmbit de conservació de Barcelona
litoral.”
II.

Determinació del preu del contracte:

El licitador ha de fer una oferta de l’import sense IVA per a la totalitat del contracte. D’aquest
import s’obtindrà una baixa única i lineal per a tots els preus del pressupost que consten en el
PPT, a excepció de les partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala
d’explotació viària i la partida d’altres conceptes que no estan subjectes a baixa. Aquest
pressupost ofert és el que regirà durant el contracte.
La determinació del preu del contracte de serveis ho és per preus unitaris, d’acord amb l’article
102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
Els costos relatius al contracte de serveis que figuren en el plec de prescripcions tècniques
d’aquest contracte s’han determinat a partir de les consultes fetes des del Servei Territorial de
Carreteres de Barcelona a diferents empreses del sector dedicades a aquesta activitat, i que
actualment operen en el mercat, i responen en tots els casos a imports fixats en funció del
valor mig del mercat, segons les característiques sol·licitades i les prospeccions efectuades.
El pressupost inclou les despeses directes (en base a personal, maquinària i material), les
despeses indirectes i el benefici industrial. Les despeses indirectes representen
aproximadament un 13% i el benefici industrial un 6%, restant un 81% per les despeses
directes.
L’òrgan de contractació ha tingut en compte per establir els costos salarials derivats d’aquest
contracte el VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (en endavant CGSC).
A aquests efectes, les necessitats de personal derivades d’aquest contracte, degudament
identificades per categories professional són les indicades en el PPT.
Aquestes necessitats de personal són les que s’estimen necessàries per prestar el servei de
conservació que es licita i són independents de les obligacions de subrogació que existeixin
entre l’empresa sortint i el futur adjudicatari, derivades del CGSC.
En conseqüència, la presentació d’oferta en aquest procediment suposa l’acceptació pura i
simple de que les necessitats de personal derivades d’aquest contracte es corresponen amb
les expressades en els plecs, i que no es veuran alterades per eventuals procediments
judicials o administratius sobre l’abast de l’obligació de subrogació que no guarda relació amb
les necessitats a satisfer mitjançant aquesta licitació.
III.

Determinació i justificació del valor estimat del contracte (VEC):
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D’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP), els conceptes que determinen el VEC són el pressupost (19.628.498,48
€), més la possible modificació del contracte (3.925.699,70 €), més la possible pròrroga de 12
mesos (4.907.124,62 €). La suma d’aquests tres conceptes és vint-i-vuit milions quatre-cents
seixanta-un mil tres-cents vint-i-dos euros amb vuitanta cèntims (28.461.322,80 €).

IV.

Proposta d’utilització de procediment de contractació

Procediment obert, atès el valor estimat del contracte.
V.

Solvència i classificació empresarial
Classificació empresarial (com a forma d’acreditació alternativa a la solvència)
Grup:
Subgrup:
Categoria:

O
2
5

o, alternativament:
Criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera


Solvència econòmica:
Article 87.1.a) LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de
major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a
7.360.686,93 €.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats, o documentació equivalent, al
registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, o documents
equivalents per l’entitat oficial que correspongui al país d’origen.



Solvència tècnica o professional:
Article 90.1.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers
tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què
disposi que acrediti la realització de la prestació. L’import anual acumulat que
l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims tres
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anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del contracte, és de
3.434.987,23 €.

VI.

Adscripció o dedicació de mitjans personals i materials a l’execució del
contracte

A més de la classificació o solvència determinades, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució
del contracte els mitjans personals i materials exigits a continuació amb el caràcter d’obligació
contractual essencial als efectes de l’article 211 de la LCSP:
Mitjans personals:
- Un delegat i dos caps de treballs del contracte: concretament, el delegat ha d’estar en
possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports, d’enginyer tècnic d’obres públiques
o qualsevol altra titulació universitària, que pel seu contingut aporti els coneixements
tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del contracte, i
els caps de treballs han d’estar en possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports,
d’enginyer tècnic d’obres públiques o qualsevol altra titulació universitària, que pel seu
contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que
constitueix l’objecte del contracte. S’ha d’acreditar presentant els títols corresponents.
El delegat ha de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en una empresa de
conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades.
S’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral emesa per la Tresoreria de la
Seguretat Social o currículum vitae.
Els caps de treballs han de tenir 3 anys cadascun, com a mínim, d’experiència laboral en
una empresa de conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i
calçades. S’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral de cadascun emesa per
la Tresoreria de la Seguretat Social o currículum vitae.
La figura del delegat i dels caps de treballs han d’estar cobertes per persones diferents.
Mitjans materials:
- La maquinària i material del que s’ha de disposar per a l’execució dels treballs, són els
següents:


Tres (3) furgonetes de vialitat, amb una capacitat mínima de 3 m3 i una potència
superior a 50 kW, equipats amb pont de llums i panells de missatge variable
amb tecnologia LED, amb tots els elements necessaris per fer un tall de carril
(antiguitat màxima 2 anys a l'inici del contracte).



Tres (3) furgons compactes de vigilància i ajuda a la vialitat, amb una capacitat
mínima de 10 m3 tipus L2H2 i una potència superior a 70 kW, estaran equipats
amb pont de llums i amb panells de missatge variable amb tecnologia LED,
amb barra de llums tipus signal master, i amb tots els elements necessaris per
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fer un tall de carril (antiguitat màxima 2 anys a l'inici del contracte).


Tres (3) remolcs amb panells de missatge variable amb tecnologia LED i panell
fletxa-aspa lluminós, amb com a mínim 15 focus i 2 focus complementaris amb
xenon-flash.



Un (1) camió de trabuc amb grua d'una potència superior a 180 kW, amb tot el
necessari per a la reparació i/o col·locació de sistemes de contenció i
senyalització vertical, preparat per instal·lar una estenedora de fundents i un
full llevaneus de 3,5 m d'amplada i adaptat a la tecnologia EURO V com a
mínim.



Un (1) camió cistella de mínim 15 metres.



Un (1) camió de 3,5 t.



Una (1) escombradora mecànica amb una amplada d'escombrat de 2,30 m,
capacitat de 6 m3 i potència no inferior a 60 kW.



Una (1) mini carregadora de potència no inferior a 35 kW.



Un (1) equip d'aglomerat, a plena disposició, per a reparacions puntuals
d'aglomerat, compost de fresadora de potència no inferior a 25 kW i amplada
de treball d'1,30 m, amb cinta de càrrega, estenedora amb tremuja de mínim 2
m3, camió de 20 tones i corró mixt de 3 tones.

Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista en l’àmbit
d’aquest contracte han de disposar d’un sistema de gestió de flotes mitjançant
posicionament GPS o similar, compatible amb el programari de gestió de flotes de la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat (anomenat Seguiment de Flotes: SEF) i
accessible per internet o mitjans telemàtics per part del responsable. Els possibles costos
d’integració i compatibilitat del sistema de gestió de flotes que faci servir el contractista
amb el SEF han d’assumir-se per part del contractista. Aquesta integració o compatibilitat
ha de fer-se en un termini no superior a tres mesos des de l’inici del contracte.
Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista en l’àmbit
d’aquest contracte han d’estar aprovats pel responsable.
Els vehicles i maquinària que el contractista adscrigui de manera permanent al contracte
s’han de pintar d’acord amb la imatge corporativa del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de color groc RAL 1023, i han de portar els anagrames corresponents.
A més dels vehicles i la maquinària mínims adscrits de forma permanent al contracte i
que s’han esmentat abans, el contractista té l’obligació de tenir en tot moment la
maquinària i l’equip que resultin necessaris per executar les operacions de caràcter
prioritari i per acomplir la programació establerta.
A més, el contractista ha de posar a disposició del contracte, de forma permanent
durant les campanyes de vialitat hivernal i per a l’ús exclusiu d’aquest, la relació
següent:
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Un (1) camió de trabuc amb grua d’una potència superior a 180 kW, preparat
per instal·lar una estenedora de fundents i un full llevaneus de 3,5 m d'amplada
i adaptat a la tecnologia EURO V com a mínim.



Tres (3) camions de trabuc o camions llevaneus compactes i amb tracció total,
d'una potència no inferior a 250 kW i adaptats a la tecnologia EURO V com a
mínim, equipats amb sistema GPS de la xarxa RESCAT o similar, que serà
compatible amb els utilitzats per la Direcció General d'Infraestructures de
Mobilitat (antiguitat màxima dels camions 2 anys a l'inici del contracte).



Tres (3) estenedors de fundents amb plantes humitejadores i tancs, de 3 m3 de
capacitat de tremuja.



Tres (3) fulls llevaneus de 3,50 m d'amplada.



Tres (3) equips de sensorització per als camions llevaneus, d'acord amb les
prescripcions del responsable del contracte.
El sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs de vialitat hivernal
compatible i integrat amb el sistema de gestió de vialitat hivernal de la DGIM.

A més, ha de disposar, si és necessari, de dos equips per a càrrega de sal en els
estenedors compostos per un element de càrrega i una cinta transportadora.
Tota la maquinària utilitzada en els serveis de vialitat hivernal ha de tenir una antiguitat
menor a 6 anys i, a més, ha de ser acceptada pel responsable.
VII.

Altres documents i/o requisits

L’empresa licitadora ha d’estar habilitada com instal·ladora de baixa tensió bàsica (en
endavant IBTB), tal com estipula el Reglament electrotècnic per baixa tensió, aprovat pel Reial
Decret 842/2002, de 2 d’agost (en endavant REBT).
El compliment d’aquest requisit s’ha d’acreditar per l’empresa que resulti adjudicatària del
contracte, amb caràcter previ a l’adjudicació; si bé totes les empreses han d’incloure en el
sobre A una declaració responsable conforme disposen d’aquesta habilitació.
En cas que es subcontractin les tasques relacionades amb la realització, manteniment i
reparació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’ha d’incloure en el sobre A la
declaració responsable conforme l’empresa subcontractada està habilitada com IBTB tal com
estipula el REBT.
VIII.

Justificació dels criteris de solvència i les seves concrecions

En quant a la solvència, l’apartat 1 de l’article 65 de la LCSP disposa que només podran
contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i
acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional
D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 74 de la LCSP indica que per subscriure contractes amb
el sector públic els empresaris han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de
solvència econòmica i financera, i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació.
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Aquest requisit s’ha de substituir pel de la classificació quan aquesta sigui exigible de
conformitat amb el que disposa aquesta Llei.
L’apartat 2 d’aquest article disposa que els requisits mínims de solvència que hagi de reunir
l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los s’han d’indicar en l’anunci de licitació
i s’han d’especificar en el plec del contracte, han d’estar vinculats al seu objecte i han de ser
proporcionals a aquest.
Per altra banda, l’article 76 de la LCSP senyala que en els contractes d’obres, de serveis,
concessió d’obres i concessió de serveis, així com en els contractes de subministrament que
incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, es pot exigir a les persones jurídiques
que especifiquin, en l’oferta o en la sol·licitud de participació, els noms i la qualificació
professional del personal responsable d’executar la prestació. Els òrgans de contractació
poden exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs, que, a més d’acreditar la
seva solvència o, si s’escau, classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això. Aquesta adscripció haurà
de ser raonable, justificada i proporcional a l’entitat i característiques del contracte, de manera
que no limiti la participació de les empreses a la licitació.
Al mateix temps, d’acord amb el que preveu l’article 86 de la LCSP, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents fixats per
l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 d’aquesta Llei.
En relació amb la solvència econòmica i financera, tenint en compte tant el pressupost base
de licitació (23.750.483,16 €, IVA inclòs) com el valor estimat del contracte (28.461.322,80 €)
i amb l’objectiu de fer efectiu el principi de no discriminació i igualtat de tracte entre els
licitadors, s’ha considerat raonable i proporcionat establir una solvència per la qual els
licitadors hauran d’acreditar disposar d’un volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit
a l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a
7.360.686,93 €, amb l’objectiu de garantir que qualsevol licitador que pretengui presentar una
oferta compti amb les garanties precises i per que, arribat el cas, pugui prestar el servei amb
total garantia des d’aquest punt de vista. En aquest cas a més de tractar-se d’una solvència
econòmica inferior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, resulta proporcional tant
pel que fa a l’objecte del contracte en relació al pressupost base de licitació, de manera que
garanteix a nivell econòmic la potencialitat suficient per a una correcte execució del contracte
des d’aquest punt de vista.
En relació amb la solvència tècnica o professional tots els licitadors hauran d’acreditar haver
executar serveis/treballs per valor de, com a mínim, 3.434.987,23 € en els darrers 3 anys, en
serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, i
s’entenen com a tals els de conservació i manteniment de carreteres. El valor establert es
correspon amb el 70% de l’anualitat mitjana del contracte i es el valor mínim que estableix
l’article 11.4 b) del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
En definitiva, els criteris triats per la justificació de la solvència dels licitadors que figuren en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars estan relacionats amb l’objecte i l’import del
contracte; són determinats; es troben dins dels enumerats a la LCSP; no són inadequats per
acreditar la solvència i, en cap cas, poden produir efectes de caràcter discriminatori, sense
que sigui discriminatori el fet que no tots els empresaris puguin acreditar la solvència exigida
en aquest plec.
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IX.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es realitzarà en base a la millor relació qualitat-preu.
Per tal de determinar aquesta millor relació qualitat-preu es tindran en compte els següents
criteris d’adjudicació amb una puntuació total màxima de 100 punts:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (NO AVALUABLES
MITJANÇANT FÓRMULES) (SOBRE B)
La ponderació atribuïda als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor amb 30
punts pretén valorar la idoneïtat del mètode de treball proposat per l’empresa licitadora per
tal d’assegurar la màxima qualitat final de la prestació objecte del contracte.
Els licitadors han d’assolir la puntuació mínima que s’indica en l’apartat N d’aquest Quadre
de característiques.
La puntuació obtinguda en la valoració dels següents criteris resulta del grau de concreció i
de detall expressats en l’oferta sobre l’aspecte rellevant en qüestió.
La puntuació de cada aspecte rellevant de l’oferta valorat amb aquests criteris no avaluables
mitjançant fórmules, s’assignarà d’acord amb les següents pautes:
-

Si l’aspecte rellevant no es tracta o conté alguna errada de plantejament, la puntuació
és 0 de l’aspecte a valorar del criteri.

-

Si l’aspecte rellevant es tracta de forma succinta, sense detall ni concreció, la
puntuació màxima que es pot aconseguir és, com a màxim, el 25% de la puntuació
màxima de l’aspecte a valorar del criteri.

-

Si l’aspecte rellevant es tracta amb poc detall i poca concreció, la puntuació màxima
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 50% de la puntuació màxima de l’aspecte
a valorar del criteri.

-

Si l’aspecte rellevant es tracta amb força detall i força concreció, la puntuació màxima
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 75% de la puntuació màxima de l’aspecte
a valorar del criteri.

-

Si l’aspecte rellevant es tracta intensivament, amb molt detall i molta concreció, o fa
aportacions addicionals degudament justificades en relació amb l’aspecte rellevant que
s’avalua, la puntuació màxima que es pot aconseguir és el 100% de la puntuació
màxima de l’aspecte a valorar del criteri.

1. Programa i Organització dels treballs: fins a 21,5 punts.


Inspecció visual dels elements constitutius (fins a 10 punts):
o

Metodologia per a la inspecció visual de l’estat superficial del ferm. Fins a 2 punts.
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Es valora:
o
o
o

o

La descripció, la justificació i solvència de la metodologia
La definició de criteris per classificar l’estat en bo, regular i dolent
La identificació de patologies i paràmetres i la seva utilització en els criteris per
a la classificació de l’estat

Metodologia per a la inspecció visual de la senyalització vertical. Fins a 2 punts.
Es valora:
o
o
o

La descripció, la justificació i solvència de la metodologia
La definició de criteris per classificar l’estat en bo, regular i dolent
La identificació de patologies i paràmetres i la seva utilització en els criteris per
a la classificació de l’estat

Amb caràcter no vinculant, el nombre aproximat de senyals verticals és:
Senyalització
vertical
(unitats)
4.500
o

Metodologia per a la inspecció visual dels sistemes de contenció. Fins a 2 punts.
Es valora:
o
o
o

La descripció, la justificació i solvència de la metodologia
La definició de criteris per classificar l’estat en bo, regular i dolent
La identificació de patologies i paràmetres i la seva utilització en els criteris per
a la classificació de l’estat

Amb caràcter no vinculant, el nombre de km aproximat de sistemes de contenció
és:
Sistemes de
contenció de vehicles
(Km)
200

o

Metodologia per a la monitorització del funcionament de l’enllumenat i instal·lacions
semafòriques. Fins a 2 punts.
Es valora:
o

La descripció, la justificació i solvència de la metodologia
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Amb caràcter no vinculant, s’adjunta taula resum amb el nombre aproximat
d’enllumenat i instal·lacions semafòriques:

Enllumenat
(unitats)
1.700
o

Instal·lacions
semafòriques
(unitats)
1

Metodologia per a la inspecció visual de l’estat dels actius geotècnics. Fins a 2
punts.
Es valora:
o
o
o



La descripció, la justificació i solvència de la metodologia
La definició de criteris per classificar l’estat en bo, regular i dolent
La identificació de patologies i paràmetres i la seva utilització en els criteris per
a la classificació de l’estat

Pla de treballs anual. Fins a 2 punts.
Es valora:
o
o
o
o
o
o
o

La justificació del pla
Les precedències entre operacions
La coherència en l’assignació dels percentatges de pressupost respecte al
pressupost de licitació
La identificació de terminis entremitjos i els horaris de treball efectius segons
el tram de carretera i la tipologia de treball i afectació
La presentació i justificació de millores respecte a l’execució d’operacions
La presentació i justificació de millores respecte a les afectacions al trànsit
L’execució d’operacions en horari nocturn

No es valoraran propostes de millores relacionades amb l’aplicació de la instrucció
de carreteres 8.3-IC sobre senyalització d’obres.


Relació de 8 indicadors per avaluar el correcte desenvolupament de la gestió d’aquest
contracte. Fins a 2 punts (0,25 punts per indicador).
Es valora:
o
o
o
o

La descripció i claredat en la definició de l’indicador
L’establiment de fórmules clares per al seguiment
La justificació de les fórmules de seguiment
La justificació de la idoneïtat de l’indicador per avaluar la correcta execució de
les tasques de conservació

No es valoraran indicadors relatius a operacions concretes del pressupost ni
indicadors ja establerts en el PPT.
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Proposta d’anàlisi i millora (quantificada -econòmica, temporal, funcional, ...- i
justificada) sobre el protocol d’execució establert en cinc (5) operacions de l’annex 3
del PPT. Les operacions seleccionades pels licitadors han de tenir definides en l’apartat
d’execució de l’operació que hi ha descrit en l’annex 3 del PPT, un mínim de 4 punts
en el corresponent procés d’execució. La proposta d’anàlisi i millora s’ha de presentar
mitjançant informes DIN A3 d’anàlisi de processos, seguint els estàndards establerts
en la metodologia Lean. Fins a 7,5 punts (1,5 punts per cada proposta d’anàlisi i
millora).
Es valora:
o
o
o
o
o
o

La descripció de la situació actual
L’establiment dels objectius de millora justificats
La claredat en l’anàlisi de les causes del problema identificat
Les accions de millora proposades
La descripció del pla d’acció, amb identificació dels responsables, objectiu de
cada acció i calendari previst per a la implementació
Definició dels indicadors de seguiment

La proposta d’anàlisi i millora d’una operació en la que no es justifiqui l’origen de
la quantificació de l’anàlisi i millora es puntua amb 0 punts.
El format de presentació de cada proposta d’anàlisi i millora ha de ser DIN A3. I
cada DIN A3 computa com un únic full de l’oferta.

2. Pla de Control de qualitat: fins a 3 punts.


Pla de control de qualitat ajustat a l’1% del pressupost de licitació. Fins a 1 punt.
Es valora:
o
o
o
o



La presentació i justificació del control de qualitat
Assajos i nombre/periodicitat d’assajos
Metodologia d’entrega d’informes de resultats dels assajos
L’adaptació del pla a les actuacions previstes en el PPT

Establir i justificar els terminis d’entrega dels diferents assajos del Pla de control de
qualitat adaptats a les actuacions previstes en el PPT. Concretament, s’han de definir
per a cada un dels assajos que es defineixin, els terminis següents:
o

Establir i justificar el termini en dies naturals en què el licitador es compromet a
realitzar l’assaig des del seu encàrrec per part de l’Administració. Fins a 1 punt.
Es valora:
o
o
o

Establiment dels terminis dels diferents assajos del Pla de control de qualitat
La justificació del termini indicat
La viabilitat del termini indicat
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o

Establir i justificar el termini en dies naturals en què el licitador es compromet a
lliurar a l’Administració l’informe amb els resultats obtinguts des de la seva
realització. Fins a 1 punt.
Es valora:
o
o
o

Establiment dels terminis dels diferents assajos del Pla de control de qualitat
La justificació del termini indicat
La viabilitat del termini indicat

3. Sostenibilitat: fins a 4,5 punts.


Gestió de residus en les diferents actuacions previstes a executar. Cal dividir l’àmbit en
sectors i indicar, com a mínim, 2 abocadors propers a cada divisió. Fins a 2 punts.
Es valora:
o
o
o
o
o



La identificació dels principals residus generats
La justificació de la divisió de l’àmbit en sectors
L’adequació dels abocadors de l’àmbit a la tipologia de residus generats
La descripció del tractament que es proporcionarà als residus generats
La descripció de les propostes de reciclatge i reutilització dins del contracte,
dels residus generats en el contracte

Proposta de pla de millora d’eficiència energètica. Fins a 2,5 punts.
Es valora:
o
o
o
o

La identificació de les instal·lacions i equipaments de l’àmbit susceptibles de
formar part del pla
La identificació de millores adequades a la realitat de l’àmbit
Calendari justificat d’implementació del pla
La quantificació justificada de les millores esperades amb la implementació del
pla en termes d’estalvi energètic, econòmic, etc.

4. Seguretat i salut: fins a 1 punt.


Sistema de gestió de la prevenció i seguretat en les actuacions previstes al PPT. Fins
a 1 punt
Es valora:
o
o

La descripció de la revisió i anàlisi de l’estudi de Seguretat i salut
La identificació justificada dels elements clau
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A la Taula 1 de criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor inclosa tot seguit, s’indica la
puntuació màxima per a cada criteri d’avaluació.
En aquesta mateixa taula, hi ha una columna en blanc amb l’encapçalament Ubicació, a
complimentar per l’entitat ofertant, per indicar en quina part (pàgina, paràgraf, taula, quadre,
etc...) de l’oferta presentada s’indica el corresponent aspecte rellevant. Aquesta taula,
degudament complimentada, s’inclourà a l’oferta tècnica, en el sobre B.

TAULA 1 DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor
1. Programa i Organització dels treballs
1.1. • Inspecció visual dels elements constitutius

Punts

Metodologia per a la inspecció visual de l’estat superficial del
ferm.

2

Metodologia per a la inspecció visual de la senyalització vertical.

2

Metodologia per a la inspecció visual dels sistemes de contenció.

2

Metodologia per a la monitorització del funcionament de
l’enllumenat i instal·lacions semafòriques.
Metodologia per a la inspecció visual de l’estat dels actius
geotècnics.

Ubicació

2
2

1.2. Pla de treballs
2

Pla de treballs anual.

1.3. Indicadors
Relació de 8 indicadors per avaluar el correcte desenvolupament
de la gestió d’aquest contracte.

2

1.4. Lean
Proposta d’anàlisi i millora (quantificada -econòmica, temporal,
funcional, ...- i justificada) sobre el protocol d’execució establert
en cinc (5) operacions de l’annex 3 del PPT. Les operacions
seleccionades pels licitadors han de tenir definides en l’apartat
d’execució de l’operació que hi ha descrit en l’annex 3 del PPT,
un mínim de 4 punts en el corresponent procés d’execució. La
proposta d’anàlisi i millora s’ha de presentar mitjançant informes
DIN A3 d’anàlisi de processos, seguint els estàndards establerts
en la metodologia Lean.

7,5

2. Pla de Control de qualitat
Pla de control de qualitat ajustat a l’1% del pressupost de
licitació.

1

2.1. Terminis d’entrega dels diferents assajos del Pla de control de qualitat adaptats a
les actuacions previstes en el PPT
Establir i justificar el termini en dies naturals en què el licitador
es compromet a realitzar l’assaig des del seu encàrrec per part
de l’Administració.
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1

Establir i justificar el termini en dies naturals en què el licitador
es compromet a lliurar a l’Administració l’informe amb els
resultats obtinguts des de la seva realització.

1

3. Sostenibilitat
3.1. Gestió de residus
Gestió de residus en les diferents actuacions previstes a
executar. Cal dividir l’àmbit en sectors i indicar, com a mínim, 2
abocadors propers a cada divisió.

2

3.2. Eficiència energètica
Presentar amb detall una proposta de pla de millora d’eficiència
energètica.

2,5

4. Seguretat i salut
Sistema de gestió de la prevenció i seguretat en les actuacions
previstes al PPT.

TOTAL MÀXIM DE PUNTS DELS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

1

30

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (SOBRE C)
Els càlculs per determinar les mitjanes, desviacions estàndards, percentatges de baixa i
baixes de referència es realitzaran tenint en compte 8 decimals. El total per aquests tipus de
criteris mitjançant fórmules es de 70 punts.
D’acord amb la formulació de l’apartat P en els criteris on la puntuació depen dels valors
ofertats de tots els licitadors cal atorgar una puntuació provisional per tal de poder determinar
possibles temeritats. Aquesta puntuació en cap cas es pot entendre com la valoració d’aquests
criteris i té efectes només per a la determinació de presumptes anormalitats no per a la
classificació de les ofertes. Un cop determinades aquelles ofertes que són anormals o
desproporcionades, aquestes ofertes seran excloses i no es tindran en compte per atorgar la
puntuació real d’aquests criteris.
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts.
Per obtenir les puntuacions econòmiques s’avaluarà l’oferta de manera que a la més
econòmica se li assignin 30 punts.
Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:
𝑃𝐸𝑖 =

30· 𝑂𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑂𝑓𝑖

En què:
PEi
Ofmin
Ofi

és la puntuació de cada oferta econòmica (amb dos decimals).
és el preu de l’oferta més econòmica.
és el preu de l’oferta que es puntua.
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La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
2. Planificació dels treballs: fins a 24 punts.
o

Temps de resolució de les operacions no programades. Concretament es valorarà el
següent:


Temps màxim (en hores) de resolució de totes les operacions no programades de
prioritat 1, a comptar des del moment que el responsable dona l’ordre d’execució,
amb independència del dia, hora i localització de l’execució de l’operació. Fins a 2
punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o
o
o

aquells valors que no s’hagin especificat ni parametritzat
quan el valor ofert sigui de 12 hores o més
quan el valor ofert (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors oferts (X) menys
la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 < 𝑋 − 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius
anteriorment especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts
d’aquest criteri seguint les fórmules que es detallen més endavant.


Temps màxim (en hores) de resolució de totes les operacions no programades de
prioritat 2, a comptar des del moment que el responsable dona l’ordre d’execució,
amb independència del dia, hora i localització de l’execució de l’operació. Fins a 2
punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o
o
o

aquells valors que no s’hagin especificat ni parametritzat
quan el valor ofert sigui de 48 hores o més
quan el valor ofert (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors oferts (X) menys
la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
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Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 < 𝑋 − 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius
anteriorment especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts
d’aquest criteri seguint les fórmules que es detallen més endavant.


Temps màxim (en dies naturals) de resolució de les operacions no programades
de prioritat 3, a comptar des del moment que el responsable dona l’ordre
d’execució, amb independència del dia, hora i localització de l’execució de
l’operació. Fins a 2 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o
o
o

aquells valors que no s’hagin especificat ni parametritzat
quan el valor ofert sigui 7 dies naturals o més
quan el valor ofert (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors oferts (X)
menys la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 < 𝑋 − 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius
anteriorment especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts
d’aquest criteri seguint les fórmules que es detallen més endavant.
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o

Temps màxim (en hores) sense dades de la sensorització instal·lada als camions
llevaneus a conseqüència d’avaria d’aquests sensors. Fins a 2 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors que no s’hagin especificat ni parametritzat.
o quan el valor ofert (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors oferts (X) menys
la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 < 𝑋 − 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius
anteriorment especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts
d’aquest criteri seguint les fórmules que es detallen a continuació.
Per a cada criteri de l’apartat Temps de resolució de les operacions no programades i
temps sense dades de sensorització en els camions llevaneus, l’oferta amb el valor màxim
(aquella que ofereixi un nombre superior d’hores) obtindrà una puntuació mínima (Pmin), i
l’oferta amb el valor mínim (aquella que ofereixi un nombre inferior d’hores) obtindrà la
puntuació màxima (Pmax), establerta per a cada criteri. La resta d’ofertes obtindran, per a
cada criteri, una puntuació proporcional a la diferència entre la puntuació màxima i la
puntuació mínima, en correspondència amb la proporció del paràmetre quantificat en
relació amb la diferència entre els valors màxim i mínim oferts per a aquest paràmetre,
amb un valor mínim de Pmin i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda
mitjançant les expressions:
(𝑉 −𝑉𝑚𝑖𝑛 )
𝑃0 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) · (1 − (𝑉 𝑖 −𝑉
) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
)
𝑚𝑎𝑥

Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

𝑚𝑖𝑛

P0 > Pmin
Vmax = Vmin

En què:
Vmax és el valor màxim ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de
valoració del criteri
Vmin
és el valor mínim ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de
valoració del criteri
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Vi

és el valor ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de valoració del

criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard
a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts.
o

Informes d’anàlisi de processos


Nombre d’informes DIN A3 d’anàlisi de processos, seguint els estàndards
establerts en la metodologia Lean per a l’anàlisi i millora dels processos de les
operacions de conservació a realitzar. Fins a 6 punts.

Aquests informes s’han de fer i entregar durant el primer any de vigència del contracte
i en format DIN A3, seguint els estàndards establerts en la metodologia Lean, per a
l’anàlisi i millora dels mateixos processos per a les operacions de conservació. La
realització d’aquests informes DIN A3 d’anàlisi de processos amb Lean ha de ser
d’entre aquelles 20 operacions que suposin un pressupost més elevat respecte la
totalitat del pressupost (les 20 que hagin consumit més pressupost) i diferents a les
ofertes en el criteris no avaluables mitjançant fórmules (sobre B). Es valorarà de la
següent manera:
Per a aquest criteri, l’oferta amb el valor màxim (aquella que ofereixi un nombre
superior d’informes) obtindrà la puntuació màxima (Pmax) establerta per a aquest criteri.
La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació, una puntuació
proporcional a la diferència entre la puntuació màxima i la puntuació mínima, en
correspondència amb la proporció del valor ofert en relació amb el valor màxim entre
totes les ofertes presentades per a aquest paràmetre, amb un valor mínim de P min=0 i
arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les
expressions:
𝑃0 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) · (1 −
Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖 )
) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
(𝑉𝑚𝑎𝑥 )

P0 > Pmin
Vmax = Vi

En les que:
Vmax és el valor màxim ofert (arrodonit a enter) per al paràmetre de valoració
del criteri.
Vi
és el valor ofert (arrodonit a enter) per al paràmetre de valoració del
criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard
a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
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o
o
o

aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
quan el valor ofert sigui 0
quan el valor ofert (VOi) sigui major a la mitjana dels valors oferts (𝑋) més la
desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 > 𝑋 + 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius anteriorment
especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts d’aquest criteri
seguint les fórmules que s’han detallat anteriorment.
o

Realització de campanyes d’auscultació de senyalització sense cost addicional per a
l’Administració. Es valorarà de la forma següent:


Nombre de senyals verticals/anuals d’auscultació que permetin l’obtenció de valors
de reflectància de senyals verticals de codi i d’orientació que s’han de realitzar en
les condicions i formats per ser integrables als Sistemes de gestió de la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat. Tenint en compte que els informes de
resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis establerts al Pla de control
de qualitat. Fins a 3 punts.

Per a aquest criteri, l’oferta amb el valor màxim (aquella que ofereixi un nombre
superior de senyals verticals anuals) obtindrà la puntuació màxima (Pmax) establerta
per a aquest criteri. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació,
una puntuació proporcional a la diferència entre la puntuació màxima i la puntuació
mínima, en correspondència amb la proporció del valor ofert en relació amb el valor
màxim entre totes les ofertes presentades per a aquest paràmetre, amb un valor mínim
de Pmin=0 i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les
expressions:
𝑃0 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) · (1 −
Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖 )
) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
(𝑉𝑚𝑎𝑥 )

P0 > Pmin
Vmax = Vi

En les que:
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Vmax és el valor màxim ofert (arrodonit a enter) per al paràmetre de valoració
del criteri
Vi
és el valor ofert (arrodonit a enter) per al paràmetre de valoració del
criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard
a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofert sigui 0
o quan el valor ofert (VOi) sigui major a la mitjana dels valors oferts (𝑋) més la
desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 > 𝑋 + 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius anteriorment
especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts d’aquest criteri
seguint les fórmules que s’han detallat anteriorment.
o

Realització de campanyes d’auscultació de ferms sense cost addicional per a
l’Administració. Es valorarà de la forma següent:


Nombre de km/anuals d’auscultació que permetin l’obtenció de valors del coeficient
de fregament transversal (en endavant CRT) i macrotextura amb equips d’alt
rendiment i que s’han de realitzar en les condicions i formats per ser integrables en
el Sistema de gestió de ferms de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
Tenint en compte que els informes de resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos
terminis establerts al Pla de control de qualitat. Fins a 3,5 punts.



Nombre de km/anuals d’auscultació que permetin l’obtenció de valors de fissures i
roderes amb equip fissurímetre d’alt rendiment i que s’han de realitzar en les
condicions i formats per ser integrables en el Sistema de gestió de ferms de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Tenint en compte que els informes
de resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis establerts al Pla de
control de qualitat. Fins a 3,5 punts
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Per a cada criteri de l’apartat Ofereix la realització de campanyes d’auscultació de
ferms sense cost addicional per a l’Administració, l’oferta amb el valor màxim (aquella
que ofereixi un nombre superior de quilòmetres anuals) obtindrà la puntuació màxima
(Pmax) establerta per a aquest criteri. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri
objectiu d’avaluació, una puntuació proporcional a la diferència entre la puntuació
màxima i la puntuació mínima, en correspondència amb la proporció del valor ofert en
relació amb el valor màxim entre totes les ofertes presentades per a aquest paràmetre,
amb un valor mínim de Pmin i arrodonida de manera estàndard a dos decimals,
obtinguda mitjançant les expressions:
𝑃0 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) · (1 −
Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖 )
) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑚𝑎𝑥

P0 > Pmin
Vmax = Vi

En les que:
Vmax és el valor màxim ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de
valoració del criteri. Aquest no pot ser superior als km totals definits en l’annex 1 del
PPT
Vi
és el valor ofert per al paràmetre de valoració del criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard
a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofert sigui 0
o quan el valor ofert superi els km totals definits en l’annex 1 del PPT
o quan el valor ofert (VOi) sigui major a la mitjana dels valors oferts (𝑋) més la
desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
∑𝑛𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 )2

𝜎= (

− 𝑛 · (𝑋)

𝑛

Es comprova la següent lògica proposicional:
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2

1⁄
2

)

𝑉𝑂𝑖 > 𝑋 + 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0

Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius anteriorment
especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts d’aquest criteri
seguint les fórmules que s’han detallat anteriorment.
3. Mitjans i maquinària per al desenvolupament del treball: fins a 6 punts.
o

Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte de (2) equips de perforació
pneumàtica manual per a l’execució de forats de fins a 4 m de longitud: sí (2 punts) o
no (0 punts). Si no presenta en el sobre C la carta de compromís pròpia en el cas de
tenir la maquinària en propietat, o una carta de compromís de tercers en el cas que la
maquinària sigui d’un tercer o se subcontracti el servei, la puntuació serà de 0 punts.

o

Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte d’una (1) bomba d’injecció de
beurada de ciment i/o morter: sí (2 punts) o no (0 punts). Si no presenta en el sobre
C la carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en propietat, o una
carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un tercer o se
subcontracti el servei, la puntuació serà de 0 punts.

o

Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte d’una (1) gunitadora via humida o
bomba de projecció de formigó: sí (2 punts) o no (0 punts). Si no presenta en el sobre
C la carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en propietat, o una
carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un tercer o se
subcontracti el servei, la puntuació serà de 0 punts.

4. Control de qualitat: fins a 2 punts.
o

Increment del percentatge d’execució dels treballs de control de qualitat sobre el
percentatge establert en el PPT com a obligatori (1%). El percentatge addicional ofert
no comporta un cost addicional per a l’Administració i no pot ser superior al 2%. Fins
a 2 punts.
Per a aquest criteri, l’oferta amb el valor màxim (aquella que ofereixi un increment del
percentatge superior) obtindrà la puntuació màxima (Pmax) establerta per a aquest
criteri. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació, una puntuació
proporcional a la diferència entre la puntuació màxima i la puntuació mínima, en
correspondència amb la proporció del valor ofert en relació amb el valor màxim entre
totes les ofertes presentades per a aquest paràmetre, amb un valor mínim de P min=0 i
arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les
expressions:

𝑃0 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 ) · (1 −
Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑖 )
) + 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑚𝑎𝑥

P0 > Pmin
Vmax = Vi

En les que:
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Vmax és el valor màxim ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de
valoració del criteri
Vi
és el valor ofert (arrodonit a 1 decimal) per al paràmetre de valoració del
criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri. En aquest cas 2 punts
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard
a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofert sigui superior a 2
o quan el valor ofert sigui 0
o quan el valor ofert (VOi) sigui major a la mitjana dels valors oferts (𝑋) més la
desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana (𝑋) dels valors oferts de tots els licitadors (VOi):
𝑛

1
𝑋 = ∑ 𝑉𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
1⁄
2

2

𝜎= (

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑉𝑂𝑖 ) −𝑛·(𝑋)

𝑛

)

Es comprova la següent lògica proposicional:
𝑉𝑂𝑖 > 𝑋 + 𝜎 ⇒ 𝑃𝑖 = 0
Aquelles ofertes valorades amb 0 punts, sigui per algun dels motius anteriorment
especificats, no es tindran en compte pel repartiment de punts d’aquest criteri
seguint les fórmules que s’han detallat anteriorment.
5. Sostenibilitat: fins a 6 punts.


Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en les tres (3) furgonetes de vialitat
definides a l’apartat 6.2.1 del PPT. Valor ofert: nombre de furgonetes i tipus etiqueta.
Fins un màxim de 3 punts. 1 punt per cada furgoneta amb etiqueta “zero”; 0,5 punts
per cada furgoneta amb etiqueta “ECO”; 0 punts si cap de les tres furgonetes té
etiquetatge “zero” ni “ECO”.



Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en els tres furgons (3) compacte de
vigilància i ajuda a la vialitat definit a l’apartat 6.2.1 del PPT. Valor ofert: tipus etiqueta.
Fins un màxim de 3 punts. 1 punt per cada furgó amb etiqueta “zero”; 0,5 punts per
cada furgó amb etiqueta “ECO”; 0 punts si cap dels tres furgons té etiquetatge
“zero” ni “ECO”.
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6. Millores addicionals: fins a 2 punts.


Realitzar un reportatge fotogràfic abans i després de cada una de les operacions de
conservació executades, que es lliurarà amb la periodicitat que el responsable del
contracte determini. Sí (2 punts) o no (0 punts).

A la Taula 2 de criteris avaluables mitjançant fórmules inclosa com arxiu Excel a l’annex 4 del
PCAP i inclosa tot seguit com a mostra, s’indiquen per a cada aspecte rellevant, la puntuació
màxima del criteri d’avaluació i el paràmetre de valoració amb les seves unitats d’amidament.
L’entitat ofertant ha de complimentar la columna D (amb encapçalament: valor ofert) d’aquest
arxiu Excel inclòs a l’annex 4 del PCAP, per indicar quin és el valor del criteri, segons l’entitat
ofertant i a reserva de la seva validació durant la valoració per part de l’Administració actuant,
en les unitats indicades a la mateixa taula. Aquesta taula, degudament complimentada,
s’inclourà en el sobre C.

TAULA 2 DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Unitat

Criteris avaluables mitjançant fórmules

Màxim
punts

1. Oferta econòmica
2. Planificació dels treballs
2.1. Temps de resolució de les operacions no programades
h

h

d

Temps màxim (en hores) de resolució de totes les
operacions no programades de prioritat 1, a comptar des
del moment que el responsable dona l’ordre d’execució,
amb independència del dia, hora i localització de
l’execució de l’operació.
Temps màxim (en hores) de resolució de totes les
operacions no programades de prioritat 2, a comptar des
del moment que el responsable dona l’ordre d’execució,
amb independència del dia, hora i localització de
l’execució de l’operació.
Temps màxim (en dies naturals) de resolució de les
operacions no programades de prioritat 3, a comptar des
del moment que el responsable dona l’ordre d’execució,
amb independència del dia, hora i localització de
l’execució de l’operació.

2

2

2

2.2. Temps dades llevaneus
h

Temps màxim (en hores) sense dades de la
sensorització instal·lada als camions llevaneus a
conseqüència d’avaria d’aquests sensors.

2

2.3. Informes d’anàlisi de processos (Lean)
n

Nombre d’informes DIN A3 d’anàlisi de processos,
seguint els estàndards establerts en la metodologia Lean
per a l’anàlisi i millora dels processos de les operacions
de conservació a realitzar.

6

2.4. Campanyes d’auscultació de senyalització sense cost addicional
24

Valor
ofert

n

Nombre de senyals verticals/anuals d’auscultació que
permetin l’obtenció de valors de reflectància de senyals
verticals de codi i d’orientació que s’han de realitzar en
les condicions i formats per ser integrables als Sistemes
de gestió de la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat. Tenint en compte que els informes de resultats
s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis establerts
al Pla de control de qualitat.

3

2.5. Realització de campanyes d’auscultació de ferms sense cost addicional

km

km

Nombre de km/anuals d’auscultació que permetin
l’obtenció de valors del coeficient de fregament
transversal (en endavant CRT) i macrotextura amb
equips d’alt rendiment i que s’han de realitzar en les
condicions i formats per ser integrables en el Sistema de
gestió de ferms de la Direcció General d’Infraestructures
de Mobilitat. Tenint en compte que els informes de
resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis
establerts al Pla de control de qualitat.
Nombre de km/anuals d’auscultació que permetin
l’obtenció de valors de fissures i roderes amb equip
fissurímetre d’alt rendiment i que s’han de realitzar en les
condicions i formats per ser integrables en el Sistema de
gestió de ferms de la Direcció General d’Infraestructures
de Mobilitat. Tenint en compte que els informes de
resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis
establerts al Pla de control de qualitat.

3,5

3,5

3. Mitjans i maquinària per al desenvolupament del treball

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte de
(2) equips de perforació pneumàtica manual per a
l’execució de forats de fins a 4 m de longitud. Si no
presenta en el sobre C la carta de compromís pròpia en
el cas de tenir la maquinària en propietat, o una carta de
compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui
d’un tercer o se subcontracti el servei, la puntuació serà
de 0 punts.
Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte
d’una (1) bomba d’injecció de beurada de ciment i/o
morter. Si no presenta en el sobre C la carta de
compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat, o una carta de compromís de tercers en el cas
que la maquinària sigui d’un tercer o se subcontracti el
servei, la puntuació serà de 0 punts.
Disponibilitat amb dedicació permanent al contracte
d’una (1) gunitadora via humida o bomba de projecció de
formigó. Si no presenta en el sobre C la carta de
compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat, o una carta de compromís de tercers en el cas
que la maquinària sigui d’un tercer o se subcontracti el
servei, la puntuació serà de 0 punts.

4. Control de qualitat
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2

2

2

Increment del percentatge d’execució dels treballs de
control de qualitat sobre el percentatge establert en el
PPT com a obligatori (1%). El percentatge addicional
ofert no comporta un cost addicional per a l’Administració
i no pot ser superior al 2%.

%

2

5. Sostenibilitat
3
“zero”/2
“zero”/1
“zero”/ 2
“zero” i 1
“ECO”/ 1
“zero” i 2
“ECO”/ 1
“zero” i 1
“ECO”/ 3
“ECO”/2
“ECO”/1
“ECO”
/cap
furgoneta
3
“zero”/2
“zero”/1
“zero”/ 2
“zero” i 1
“ECO”/ 1
“zero” i 2
“ECO”/ 1
“zero” i 1
“ECO”/ 3
“ECO”/2
“ECO”/1
“ECO”
/cap
furgó

Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en les tres
(3) furgonetes de vialitat definides a l’apartat 6.2.1 del
PPT. Valor ofert: nombre de furgonetes i tipus etiqueta.

3

Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en els tres
furgons (3) compacte de vigilància i ajuda a la vialitat
definit a l’apartat 6.2.1 del PPT. Valor ofert: tipus etiqueta.

3

6. Millores addicionals
Sí/No

Realitzar un reportatge fotogràfic abans i després de
cada una de les operacions de conservació executades,
que es lliurarà amb la periodicitat que el responsable del
contracte determini.

TOTAL MÀXIM DE PUNTS DELS CRITERIS
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES:

X.

2

40

Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats

Una oferta es podrà considerar anormalment baixa quan concorrin de forma acumulativa els
criteris següents:
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-

Criteri 1. Oferta tècnica
Quan la suma de les puntuacions dels criteris avaluables mitjançant fórmules (a
excepció de les puntuacions de l’oferta econòmica) i la dels criteris no avaluables
mitjançant fórmules sigui superior a la mitjana + la desviació estàndard d’aquestes
sumes
𝑃𝑇𝑖 > 𝑃𝑇𝑀 + 𝜎
Càlcul de la puntuació mitjana:
𝑛

1
𝑃𝑇𝑀 = ∑ 𝑃𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

Càlcul de la desviació estàndard:
2
2
∑𝑛
𝑖=1(𝑃𝑇𝑖 ) −𝑛·(𝑃𝑇𝑀)

𝜎=(

𝑛

1⁄
2

)

On:
PTi

n
-

és la puntuació tècnica de cada oferta. Aquesta puntuació és la
suma de la puntuació dels criteris no avaluables mitjançant fórmules
i de la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmules menys
la puntuació de l’oferta econòmica.
és el nombre de licitadors admesos.

Criteri 2. Oferta econòmica:

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica (BOi):
𝐵𝑂𝑖 = 100 · (1 −
Ofi = Import de l’oferta admesa
PC = Pressupost de licitació

𝑂𝑓𝑖
)
𝑃𝐶

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):
𝑛

1
𝐵𝑀 = ∑ 𝐵𝑂𝑖
𝑛
𝑖=1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
∑𝑛𝑖=1(𝐵𝑂𝑖 )2 − 𝑛 · (𝐵𝑀)2
𝜎= (
)
𝑛

1⁄
2

Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condició:
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|𝐵𝑂𝑖 − 𝐵𝑀| ≤ 𝜎
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència
(BR).
Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència);
𝑛′

1
𝐵𝑅 = ∑ 𝐵𝑂𝑖
𝑛′
𝑖=1

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) compleix la condició
establerta en aquest criteri, quan el seu percentatge de baixa (BOi) respecte del
pressupost de licitació sigui superior als següents valors:
-

Si n’ és igual o superior a 5, quan BOi > BR + 1

-

Si n’ és superior a 2 i inferior a 5, quan BOi > BM + 1

-

Si n’ és igual o inferior a 2, quan BOi > 10,00000000%

Així mateix, es poden considerar anormalment baixes, aquelles ofertes econòmiques en què
el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació sigui superior als següents
valors:

-

Si n’ és igual o superior a 5, quan BOi > BR + 2

-

Si n’ és superior a 2 i inferior a 5, quan BOi > BM + 2

-

Si n’ és igual o inferior a 2, quan BOi > 15,00000000 %

Els càlculs per determinar les mitjanes, desviacions estàndards, percentatges de baixa i
baixes de referència es realitzaran tenint en compte 8 decimals.
XI.

Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de
valor

Els licitadors han d’assolir una puntuació mínima de 20 punts en els criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor. En cas que no s’assoleixi aquesta puntuació mínima quedaran
exclosos de la licitació.
XII.

Justificació dels criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació han estat elaborats per l’equip tècnic del servei responsable d’aquest
contracte.
Amb aquests criteris, propis de la naturalesa de l’objecte d’aquest contracte, es valora la
idoneïtat del mètode de treball proposat pel licitador per tal d’assegurar tant la màxima qualitat
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final de la prestació objecte del contracte, com la seva correcta prestació, en funció de les
necessitats concretes de l’àmbit territorial i de la correcta relació entre necessitats i oferta dels
mitjans materials i personals necessaris per a l’execució del contracte.
D’aquesta manera al sobre B, com a part dels criteris no avaluables mitjançant fórmules es
preveu:
El criteri 1. Programa i Organització dels treballs permet valorar per un costat la capacitat dels
licitadors per afrontar la complexitat tant de l’execució de les operacions objecte d’aquest
contracte, com la complexitat de programació de les mateixes ateses les característiques
singulars de l’entorn en el que s’executen. Així es valora: la organització dels equips de treball,
la proposta de pla de treball, l’anàlisi de la situació actual dels trams de carretera objecte del
contracte a partir de la inspecció visual que els licitadors puguin realitzar, el desenvolupament
d’indicadors complementaris als que preveu el PPT per fer un seguiment adequat de
l’execució dels treballs del contracte.
El criteri 2. Pla de Control de Qualitat permet valorar tant el Pla de Control de Qualitat que el
contractista preveu executar en el marc del contracte contra la partida prevista del 1% en el
pressupost així com el compromís que s’assoleix per lliurar el resultat dels diferents assaigs.
D’aquesta manera, l’administració podrà fer un millor seguiment sobre la qualitat de l’execució
del contracte, així com incrementar la velocitat de reacció per prendre les mesures que
corresponguin en cada cas davant de disconformitats en aquests resultats. Aquest fet redunda
en la qualitat del servei prestat en tant que qualsevol disconformitat en el resultat dels assaigs
pot portar associat un problema de seguretat viària en el tram on s’hagi executat l’operació
objecte de disconformitat. La seva detecció ràpida permetrà la correcció immediata del
problema de seguretat viària.
El criteri 3 Sostenibilitat avalua el pla del licitador tant per la gestió i tractament eficient dels
residus generats en el marc del contracte com per la millora de l’eficiència energètica de les
instal·lacions del contracte. Aquests dos aspectes estan alineats amb el compromís del
Govern de la Generalitat, el mes de maig de 2019, quan es va declarar l’emergència climàtica,
d’arribar a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, i tenen
vinculació directa amb l’objecte del contracte atès que en el marc de la conservació de
carreteres es generen múltiples tipus de residus que d’acord amb la normativa vigent
requereixen de tractament adequat, de la mateixa manera que i els consums elèctrics de les
instal·lacions que formen part del contracte resulten un aspecte rellevant i en la majoria dels
casos d’origen no renovable, per tant no alineat amb el compromís del Govern.
El criteri 4 Seguretat i Salut avalua les previsions dels licitadors en termes de seguretat i salut
del treball. Cal tenir en compte que les operacions es realitzen en carretera i la majoria
d’ocasions amb trànsit obert de manera que és especialment rellevant l’avaluació de les
mesures que proposin els licitadors.
En el sobre C, a més a més del preus s’han previst com a criteris avaluables mitjançant
fórmules:
Criteri 2. Planificació dels treballs. Per un costat s’avalua el temps de resposta que oferten els
diferents licitadors per atendre les diferents tipologies d’incidències mitjançant operacions no
programades previstes al PPT. En el cas que aquests temps de resposta ofertats siguin
inferiors als exigits al PPT es podrà recuperar la normalitat en la funcionalitat de les carreteres
afectades. També preveu l’oferta del temps màxim que els licitadors preveuen que els vehicles
llevaneus que formen part del contracte no disposin de sensorització. El funcionament
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d’aquests sensors és crític, especialment en cas d’episodis NEUCAT, atès que són els que
permeten conèixer posició i funció que estan executant en tot moment aquests camions i per
tant permeten fer una millor gestió i coordinació dels equips en situació d’emergència.
Finalment, es preveu l’avaluació dels valors ofertats dels diferents licitadors per avaluar l’estat
mitjançant la realització d’assaigs normalitzats de diferents elements funcionals que són
objecte de les operacions de conservació d’aquest contracte. Un coneixement profund de
l’estat d’aquests elements permetrà una gestió més eficient del contracte.
En el Criteri 3. Mitjans i maquinària per al desenvolupament del treball el licitador es
compromet a posar amb dedicació exclusiva al contracte maquinaria necessària per a
l’execució dels treballs, que no sent imprescindible que estigui adscrita amb dedicació
exclusiva al contracte ja que es podria subcontractar cada vegada que s’hagi utilitzar, disposar
d’ella amb caràcter exclusiu permet, especialment en el cas d’incidències, atendre amb més
celeritat les operacions ens que s’han d’utilitzar.
En el criteri 4. Control de Qualitat es valora l’increment de pressupost que el licitador té previst
dedicar al pla de control de qualitat respecte a l’obligatori. Aquest increment permet la
realització de més assaigs i per tant un millor control per part de l’administració sobre la qualitat
dels treballs que s’executen.
El criteri 5. Sostenibilitat té relació amb el compromís del Govern de la Generalitat, el mes de
maig de 2019, quan es va declarar l’emergència climàtica, d’arribar a un model energètic 100%
renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, i assumir un model de mobilitat sostenible.
Aquests criteris valoren el grau d’ambientalització de la flota de vehicles que realitzen més
quilòmetres durant tota la durada del contracte.
El criteri 6 com a millora addicional demana als licitadors la realització d’un reportatge
fotogràfic de l’abans i després del resultat de totes les operacions executades en el marc del
contracte i es preveu com un element més de control de qualitat dels treballs executats.
Tenint en compte aquests criteris es garanteix que l’adjudicació del contracte es realitzarà en
base a la millor relació qualitat-preu.
Justificació de les fórmules emprades en els criteris avaluables mitjançant fórmules
diferents a l’oferta econòmica:
Per atorgar la puntuació als criteris avaluables mitjançant fórmules diferents a l’oferta
econòmica s’usen dues tipologies de fórmules:


Puntuació directa: el licitador pot saber a priori la puntuació que rep segons la seva
oferta, independentment de l’oferta de la resta de licitadors, i proporciona la màxima
puntuació a les ofertes que ofereixen millors prestacions a l’Administració.



Puntuació indirecta: cada licitador rep la puntuació de la seva oferta depenent de la
resta d’ofertes dels altres licitadors. S’usa una fórmula que reparteix linealment la
puntuació, sent el valor més desfavorable entre les ofertes el que rep la puntuació
mínima i el valor més favorable entre les ofertes el que rep la puntuació màxima.

En les dues tipologies de fórmules s’especifica els casos que les ofertes poden ser valorades
amb 0 punts. I, en la tipologia de puntuació indirecta, si algun dels valors oferts d’algun dels
licitadors es valora amb 0 punts, a excepció d’aquells que obtenen la puntuació de 0 punts
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arrel d’aplicar la pròpia fórmula lineal per obtenir la puntuació, no es tindran en compte per
aplicar la fórmula lineal i obtenir una puntuació. D’aquesta manera, aquells valors que han
estat valorats amb 0 punts abans d’aplicar la fórmula que reparteix linealment la puntuació, no
influiran en la puntuació de la resta de valors oferts per els altres licitadors.
En cap cas, la valoració amb 0 punts, abans d’aplicar la fórmula que reparteix linealment la
puntuació, d’un valor ofert té la consideració de temeritat, de tal manera que no és vinculable
a l’article 149 de la LCSP.
Aclariment: d’acord amb la formulació de l’apartat P en els criteris on la puntuació és indirecta
cal atorgar una puntuació provisional per tal de poder determinar possibles temeritats. Aquesta
puntuació en cap cas es pot entendre com la valoració d’aquests criteris i té efectes només
per a la determinació de presumptes anormalitats no per a la classificació de les ofertes. Un
cop determinades aquelles ofertes que són anormals o desproporcionades, aquestes ofertes
seran excloses i no es tindran en compte per atorgar la puntuació real d’aquells criteris on la
puntuació és indirecta.
XIII.

Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del
contracte

Tot seguit s’indiquen els supòsits, les circumstàncies i les condicions que poden donar lloc a
la modificació del contracte:
1. Per increment o disminució dels trams de carretera inclosos en el contracte, com a
conseqüència de la posada en servei de nous trams, a la cessió d’altres, o per
reassignació de trams entre contractes de conservació per millorar i optimitzar la
distribució existent.
El percentatge màxim respecte al preu inicial de licitació (sense IVA i sense incloure
partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala d’explotació viària ni la
partida d’altres conceptes) és de: 10% sempre que el nombre total de quilòmetres de
la modificació de l’àmbit del contracte sigui de més del 10%, respecte els quilòmetres
inicials del contracte. Si el nombre total de quilòmetres de la modificació de l’àmbit del
contracte és inferior al 10% dels quilòmetres inicials del contracte, el percentatge
màxim respecte al preu inicial de licitació és de: 0%, d’acord amb el que estableix el
PPT.
2. Per la necessitat de disposar de nous mitjans o d’incrementar els inclosos en el
contracte (personal, maquinària i materials), provenint d’una decisió de la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat de modificar els nivells de servei assignats a
cada tram de la xarxa, o per atendre les campanyes de vialitat hivernal degut a
situacions que hagin afectat greument la circulació.
El percentatge màxim respecte al preu inicial de licitació (sense IVA i sense incloure
partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala d’explotació viària ni la
partida d’altres conceptes) és de: 5%.
3. Per la incorporació d’elements funcionals i altres serveis públics no contemplats
inicialment en el contracte.
El percentatge màxim respecte al preu inicial de licitació (sense IVA i sense incloure
partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala d’explotació viària ni la
partida d’altres conceptes) és de: 10%.
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4. Per la necessitat d’atendre trams de carretera no contemplats en el contracte, com a
conseqüència de no disposar de contracte de conservació en l’àmbit al que pertanyen,
o que aquest contracte es trobi en fase de resolució o la seva execució hagi quedat
suspesa.
El percentatge màxim respecte al preu inicial de licitació (sense IVA i sense incloure
partides alçades, l’operació 00600 Servei d'operador de sala d’explotació viària ni la
partida d’altres conceptes) és de: 10%.
Aquestes modificacions previstes no poden suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
La modificació del contracte per circumstàncies diferents a les esmentades només serà
procedent en els termes i condicions establerts a l’article 205 de la LCSP.
En qualsevol cas, la suma de les modificacions previstes dins del contracte no pot superar el
20% del preu inicial del contracte.
XIV.

Subcontractació

L’empresa contractista no pot subcontractar els treballs per a l’ajuda a la vialitat. Aquests
treballs són els que estan relacionats amb la OVAV 00100.
La regulació de la circulació a la xarxa de carreteres correspon, administrativament, a un
organisme diferent de l’encarregat de la seva conservació. No obstant això, hi ha tota una sèrie
d’aspectes relacionats amb les condicions de circulació de la carretera i amb els usuaris de la
mateixa que han de ser atesos pels serveis de conservació i explotació, uns directament i altres
mitjançant col·laboració amb les autoritats de trànsit.
Aquests aspectes, que podrien resumir-se com les actuacions per facilitar, i en certs casos fer
possible, la circulació dels vehicles per la carretera en les condicions de fluïdesa i de seguretat
adequades, són els que s’engloben dins de l’operació de vigilància i d’ajuda a la vialitat.
Com a actuacions més freqüents i significatives de vigilància i d’ajuda a la vialitat a prestar pel
contractista, es poden citar les següents:


Tenir un bon coneixement de l’estat i funcionament de la carretera i informar de les
condicions de circulació al Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya (d’ara
en endavant CCV), i a qui estableixi el responsable del contracte.



Mentre no es produeixin circumstàncies que determinin condicions de caràcter
excepcional (tempestes, gelades i nevades, incendis, moviments de terres, avaries de
les infraestructures, actes violents, accidents i altres similars), mantenir les carreteres en
les condicions normals de vialitat i seguretat que corresponguin a les seves
característiques.



En els casos en què es produeixin circumstàncies que determinin condicions de caràcter
excepcional, ajudar al restabliment de la normalitat col·laborant amb les autoritats a qui
corresponguin les decisions del cas, i assumint les que corresponguin pròpiament al
contractista per raó del contracte de conservació. Com a casos més freqüents i
significatius, cal esmentar els accidents de circulació i les incidències o emergències que
obstaculitzin sensiblement la circulació o puguin ser causa sensible d’inseguretat; a
banda de les esmentades en el punt anterior, són significatives: els vehicles avariats, la
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retirada dels quals correspon als Mossos d’Esquadra, els animals morts en la carretera,
la caiguda sobre la carretera de materials sòlids o líquids procedents dels vehicles en
circulació, procedents dels talussos, o que hagin estat arrencats o transportats pel vent
dins de la carretera, la formació de boires o fums que limitin o impedeixin la visibilitat, i
altres incidències d’aquestes característiques.


Mantenir la senyalització fixa (senyals, marques viàries, elements d’abalisament) en
condicions de bona visibilitat per als usuaris, així com senyalitzar les barreres, tanques i
elements de seguretat que es deteriorin i, quan per motiu de circumstàncies de caràcter
excepcional i/o per necessitats de l’ordenació del trànsit o d’actuacions a la pròpia
carretera, sigui necessari establir, conservar i retirar la senyalització ocasional que
calgui.

Tal com indica la descripció de la fitxa de la pròpia operació en l’annex 2 del PPT, aquesta
operació l’ha de realitzar un equip integrat per dues o més persones (en funció de les necessitats
i de l’horari), un vehicle amb un sistema de posicionament global GPS i disponibilitat d’internet,
perquè el responsable tingui coneixement dels moviments de l’equip i rebi documentació
fotogràfica, i la senyalització provisional de les urgències.
S’inclouen dins d’aquesta operació les tasques corresponents a l’activació dels plans Neucat,
Inuncat, Procicat, etc.
També s’inclou en aquesta operació l’atenció de les urgències que es puguin produir, a petició
del responsable, així com la senyalització i l’abalisament provisional d’aquestes urgències i
altres incidents que no es puguin resoldre immediatament.
Per tot això, es considera que els treballs per a l’ajuda a la vialitat no es poden subcontractar.
Condicions especials d’execució

XV.

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució de caràcter
social:
-

Amb la finalitat de conciliar la vida personal, laboral i familiar, l’exigència de condicions
relatives al treball: les empreses contractistes, durant l’execució del contracte, han
d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar
de les persones que intervenen en l’execució del contracte, que poden ser l’adequació
d’horaris als de les escoles, teletreball, suport econòmic per sufragar despeses
d’escoles infantils, o centres d’atenció a persones dependents i altres.

-

L’obligació de l’adjudicatari de complir amb les condicions salarials dels treballadors
conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.

XVI.

Subrogació de personal

Sí hi ha personal a subrogar.
En compliment del que disposa l’article 130 de la LCSP, s’informa als licitadors que, d’acord
amb l’article 27 del CGSC estan obligats a la subrogació de personal d’INVICAT (en endavant
empresa sortint) que desenvolupa amb caràcter exclusiu funcions de conservació en els
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termes establerts en el precepte citat, a l’empara del Contracte de Concessió de les autopistes
C-32 i C-33, la vigència dels quals expira el dia 31 d’agost de 2021.
D’acord amb l’anterior, s’inclou com annex al PPT, la relació de personal lliurada per l’empresa
sortint (relació de personal 1 de l’annex 10 del PPT) que, a judici de l’empresa, s’ha de
subrogar. Aquesta relació de personal és expressiva de totes les circumstàncies exigides tant
per l’article 130 de la LCSP com de l’article 27 del CGSC.
L’òrgan de contractació, en compliment de les funcions que li atribueix l’article 130 de la LCSP,
després d’examinar la informació remesa per l’empresa sortint, ha apreciat que inclou
personal que no està inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’article 28 del CGSC, o bé perquè no
realitza únicament funcions de conservació o bé perquè la seva relació laboral queda fora de
la norma col·lectiva de manera que, sota el seu criteri, queda fora de l’àmbit d’aplicació de la
subrogació obligatòria.
La relació de personal 2 de l’annex 10 del PPTP identifica els treballadors de l’empresa sortint
que, sota el criteri de l’òrgan de contractació, tenen dret a la subrogació obligatòria, ja que
reflexa la relació de treballadors de l’empresa sortint que desenvolupen amb caràcter exclusiu
activitats de manteniment i conservació, d’acord amb el que estableix l’article 27 del CGSC.
Les discrepàncies que es puguin produir sobre l’abast de l’obligació de subrogació, així com
les conseqüències d’eventuals pronunciaments judicials o administratius sobre l’extensió
d’aquesta obligació recollida en el Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, constitueixen una
expressió del risc i ventura d’aquest contracte d’acord amb l’article 197 de la LCSP.
L’òrgan de contractació en cap cas assumirà els costos laborals, indiferentment de la seva
naturalesa, derivats de pronunciaments judicials que determinin la procedència de subrogar a
més treballadors o a treballadors diferents dels compresos en la relació de personal 2 de
l’annex 10 del PPT.
Això suposa que, amb l’extinció de la concessió de la C-32 i la C-33, els costs laborals,
indiferentment de la seva naturalesa, del personal sortint exclòs de subrogació seran al seu
compte, mentre que el futur adjudicatari d’aquest contracte es farà càrrec dels costos del
personal amb dret a subrogació en els àmbits territorials i funcionals d’aquest contracte.
Les variacions que es puguin produir amb posterioritat a la publicació d’aquest plec en
aquestes relacions com a conseqüència de pronunciaments judicials o administratius
constitueixen una expressió del risc i ventura d’aquest contracte, d’acord amb l’article 197 de
la LCSP.
En conseqüència, la presentació d’oferta en aquest procediment suposa l’acceptació pura i
simple de que els eventuals pronunciaments judicials o administratius que puguin variar el
personal a subrogar respecte de l’indicat en la relació de personal 2 de l’annex 10 del PPT
constitueixen un risc exclusiu de l’adjudicatari, que ha de tenir en compte a l’hora de
confeccionar les proposicions en aquesta licitació, i que en cap cas alterarà les necessitats de
personal reflectides circumscrites exclusivament al pressupost base de licitació, calculat tenint
en compte el CGSC.
XVII.

Decisió de no dividir en lots

La conservació de la xarxa de gestió directa de la Generalitat de Catalunya s’ha dividit en els
següents expedients:
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-

-

-

-

-

-

PTOP-2018-933: Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de
carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell,
Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa
(14 lots).
PTOP-2018-935: Execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de
carretera adscrits àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d'Àneu (3 lots).
PTOP-2018-936: Execució d'operacions de conservació de ferms als trams de
carretera adscrits als àmbits de conservació de Vic-Berga, Viladecans-Igualada,
Argentona-Sabadell, Girona-Vidreres-Bianya, Esterri d'Àneu-Tremp, Ponts-Solsona,
Lleida, Reus, Montblanc i Tortosa (10 lots).
PTOP-2018-937: Execució d'operacions de conservació d'estructures dels trams de
les carreteres adscrites als serveis territorials de Barcelona-sector Barcelona est,
Barcelona-sector Barcelona oest, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre que
inclou les operacions de conservació i les operacions de programació, de seguiment,
de control, com també les corresponents a les unitats complementàries que es
defineixen en el plec de prescripcions tècniques (6 lots).
PTOP-2018-938: Execució d'operacions de conservació d'actius geotècnics dels trams
de les carreteres adscrites als serveis territorials de Barcelona-sector Barcelona est,
Barcelona-sector Barcelona oest, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, que
inclou les operacions de conservació i les operacions de programació, de seguiment,
de control, com també les corresponents a les unitats complementàries que es
defineixen en el plec de prescripcions tècniques (6 lots).
PTOP-2021-201: Execució d'operacions de conservació integral als trams de carretera
adscrits als àmbits de conservació de Barcelona est i Barcelona oest (2 lots).
PTOP-2021-136: Execució d’operacions de conservació de senyalització horitzontal
als trams de carretera adscrits als serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona i Terres de l’Ebre (5 lots).
PTOP-2021-276: Execució d’operacions de conservació de les instal·lacions
elèctriques als trams de carretera adscrits als serveis territorials de Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre (5 lots).

Per una millor eficiència i eficàcia en l’execució dels treballs de conservació de carreteres, la
divisió per expedients es realitza segons la naturalesa dels treballs específics. Mentre que la
divisió en lots de cada expedient es realitza segons àmbit territorial.
Aquest contracte està emmarcat dins de la conservació de carreteres i per la naturalesa dels
seus treballs formaria part de l’expedient PTOP-2021-201 però per circumstàncies
administratives alienes a la unitat promotora, no ha estat possible licitar aquest àmbit dins del
citat expedient.
Per aquests motius, i amb els principis d’eficiència, eficàcia, interès públic i seguretat viària,
no és viable ni aconsellable dividir el contracte en lots.

F. Xavier Flores García
Per delegació
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019
DOGC 7812 de 18/02/2019
Director General d’Infraestructures de Mobilitat
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Signat electrònicament
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