INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL BARRI DE LA SALUT DEL
TERME MUNICIPAL DE SALOU (TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249.A Lot 1 i Lot 2
1)

Antecedents

En data 26 d’octubre de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a
Infraestructures.cat la redacció del “Projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la salut del
TM de Salou (Tarragonès), clau: TX-16249”.
Amb data 19 de juny de 2020 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aprovà el “Projecte de mitigació
del risc d’inundació al barri de la Salut al terme municipal de Salou (Tarragonès), clau: PC-TX16249.A”.
Amb data 9 de febrer de 2021 s’aprovà l’Acord de Govern pel qual s’amplia el pressupost de l’obra
de l’actuació citada, la gestió de la qual s’encarrega a Infraestructures.cat.

2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres necessàries contemplades en el PROJECTE DE
MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL BARRI DE LA SALUT DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU
(TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249 I ANNEX AL PROJECTE DE MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL
BARRI DE LA SALUT DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU (TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249.A.
3)

Divisió en lots

El projecte constructiu consta de dos lots.
Lot 1: Zona calaixos:
x Secció de transició de formigó armat amb doble corba inclosa coberta just aigües amunt del
creuament del ferrocarril
x Creuament del ferrocarril mitjançant la clava de quatre calaixos
x Quatre nous calaixos prefabricats (i un cinquè existent) longitudinalment al carrer Barenys
del barri de la Salut des del ferrocarril fins a la línia de platja
x Urbanització de la nova superfície creada en el Carrer Barenys sobre l’obra de drenatge
multicel·lular
Lot 2: Endegament a cel obert:
x Sorrer aigües amunt de l’obra de drenatge transversal (ODT) del Vial de Cavet
x Allargament de l’emissari actual fins al sorrer projectat. El projecte inclou un pou sorrer
amb una comporta i mediador de nivell, on es realitza la captació de l’aigua provinent de la
depuradora d’Aigüesverds, un pou decantador proveït amb una nova reixa de desbast i
cullera bivalva, una caseta de comandament i un segon pou sorrer just on comença
l’emissari submarí actual al Carrer C.
x Allargament de l’ODT del vial de Cavet aigües avall d’aquest per permetre la construcció de
dos nous vials que connecten amb la pròpia rotonda del Vial de Cavet.
x Secció de la Riera de Barenys a cel obert des del Vial de Cavet fins la transició abans del
ferrocarril.

4)

Dades econòmiques

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte.
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El pressupost de licitació del contracte es fixa en 8.135.879,24 euros (IVA no inclòs), desglossat en:
x
x

Pressupost de licitació del contracte del Lot 1: 4.921.145,59 euros (IVA no inclòs),
5.954.586,16 euros (IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del
projecte aprovat.
Pressupost de licitació del contracte del Lot 2: 3.214.733,65 euros (IVA no inclòs),
3.889.827,72 euros (IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del
projecte aprovat.

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació.
5)

Termini del contracte.

La durada prevista del contracte per a cada un dels lots és de 18 mesos, comptadors a partir de la
data de formalització de l’Acta de Replanteig.
6)

Previsió de l’inici del contracte

Es preveu l’inici del contracte l’octubre de 2021

7)

Modificació del contracte.

Arran de la previsió de desmantellament per part del Ministeri de Foment de la línia de tren que es
veia afectada per les obres contemplades en el projecte es podria donar el cas que el sistema
d’execució de l’endegament previst en el lot 1 mitjançant un calaix empentat sota les vies de tren
pogués executar-se de forma més clàssica sense haver de mantenir el servei en la línia de tren
citada. En aquest sentit i atenent al que es contempla en el PCA aquesta situació pot englobar-se
dins dels casos contemplats per a modificació del contracte: Condicions derivades de l’afecció a les
instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies) necessàries per executar les obres
objecte del projecte. Atès que el canvi de metodologia en el sistema d’execució d’aquesta part de
l’obra suposaria un estalvi no es modifica el VEC per al lot 1.

8)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

Els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional seran els contemplats en el
PCAP
La solvència demanada es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
9)

Condicions especials i essencials del contracte

Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
c) L’obligació d’informació del contractista previstes en la clàusula 39.2 del Plec, a efectes
de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes o aplicable
al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del
contracte.

Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec,
d’acord amb l’article 76 de la LCSP.
8)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte els criteris especificats al
PCAP.

Joan Goñalons Castell
Cap Gerència Projectes i Obres 1 OH
Divisió Obres Hidràuliques
06/04/2021 14:27

Cap de la Gerència de Projectes
i Obres Hidràuliques 1

