Unitat / Departament

Unitat De Contractació
PLAPE
Codi de verificació

²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
1A3J4S4M336R2J3V0T3C

Codi de document

COP15I03U3

Núm. d’expedient

9037/2021

09-09-21 09:58

1A3J4S4M336R2J3V0T3C

Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

01.01 Informe del responsable de la Regidoria o
Àrea
que
promou
la
contractació
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ACTUALITZACIÓ
DE L'ANALISIS PREVI DE L'ESTAT ACTUAL DE LA
URBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI
DE SALOU, REDACCIÓ DELS PROJECTES
EXECUTIUS
D'OBRES,
LA
DIRECCIÓ

Localització de l'activitat

INFORME DE JUSTIFICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 9037/2021
Assumpte: Aspectes a justificar en l’expedient de contractació dels serveis d’actualització de
l’anàlisi previ de l’estat actual de la urbanització dels carrers del municipi de Salou, redacció
dels projectes executius d’obres, la direcció facultativa de les obres que s’adjudiquin i la
coordinació de la seguretat i salut durant la seva execució
1) Motivació de la necessitat que es vol satisfer mitjançant la contractació.
L’Ajuntament de Salou vol portar a terme un seguit d’intervencions a les vies públiques
consistents en l’arranjament i millora de la urbanització de diferents carrers del municipi de
Salou. L’actuació es realitzarà previsiblement durant tot l’any 2022 i els primers 6 mesos de
l’any 2023.
La degradació de la urbanització en general dels carrers i vies públiques, amb el pas del
temps és un fet normal en qualsevol municipi de les característiques de Salou. Tant les
voreres com la calçada, el mobiliari urbà, la jardineria, l’arbrat i els seus escocells, etc.
necessiten una actuació extensa per tal de deixar-les en un bon estat de funcionalitat i
seguretat d’ús.
Amb el temps transcorregut des de la construcció de la majoria de carrers del municipi i, tot i
que ja es va realitzar una primera actuació de millores puntuals de les vies públiques l’any
2018/2019, es considera necessari fer una segona actuació de reforç que millori altres dels
punt deteriorats. Es proposa, en primer lloc, una actualització de l’anàlisi integral per zones
que va ser redactat a l’anterior actuació (exp. 1131/20218). En segon lloc, una vegada
actualitzat aquest anàlisis, es prioritzaran les actuacions més necessàries en cada sector del
municipi, i caldrà redactar dos nous projectes d’obres: Un pel Lot núm. 1 Sector Ponent, que
inclou les zones 1, 2, 3 i 4; i un altre pel Lot núm. 2 Sector Llevant, que inclou les zones 5, 6,
i 7.

 111
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Unitat De Contractació
PLAPE
Codi de verificació

²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
1A3J4S4M336R2J3V0T3C

Codi de document

1A3J4S4M336R2J3V0T3C

COP15I03U3

Núm. d’expedient

9037/2021

09-09-21 09:58

L’objectiu és l’arranjament dels carrers de la totalitat del municipi, intervenint a efectes
organitzatius per 7 zones d’actuació definides al plànol que acompanya aquest Plec. Els
treballs per a cada zona consistiran en fer prèviament un anàlisi de l’estat integral dels
carrers (voreres, calçada, mobiliari urbà, etc.) detallant l’estat de qualitat i/o nivell de
degradació dels diferents elements i posteriorment redactar el projecte executiu
d’urbanització corresponent.
Es redactaran dos projectes d’urbanització complets, per executar cadascun d’ells en dues
anualitats, on es detallin les obres que han d’efectuar-se i la forma de realitzar-les,
assegurant la normalització dels materials a emprar en les diferents unitats d’obra a
executar, amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de vista
tècnic i econòmic, tant en la fase de construcció com en la seva posterior conservació i
manteniment.
2) Justificació de la manca de mitjans propis suficients.
La manca de personal actual al departament de Serveis Tècnics Municipals fa inviable
l’actualització de l’anàlisi previ de l’estat actual de la urbanització dels carrers de Salou, la
redacció dels projectes executius, i la posterior direcció i coordinació de seguretat i salut de
les obres a executar en un termini acceptable.
3) Divisió del contracte en lots.
El contracte admet fraccionament ja que les actuacions poden ser executades de forma
independent a través de contractes separats, desaconsellant per part del STM una única
contractació.
Identificació de l’objecte de cada lot:


Lot 1: Sector Ponent (correspon a les zones 1, 2, 3 i 4)



Lot 2: Sector Llevant (correspon a les zones 5, 6, 7)

Cadascun dels dos lots constitueix un contracte.
Limitacions a la presentació/adjudicació dels lots a un mateix empresari: Els licitadors podran
presentar proposició a un o als dos lots en que es divideix el contracte, però únicament
podran resultar adjudicataris d’un únic lot, llevat l’excepció que s’estableix en el supòsit de
la lletra b) 2.

 211
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Unitat De Contractació
PLAPE
Codi de verificació

²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
²1A3J4S4M336R2J3V0T3Cb»
1A3J4S4M336R2J3V0T3C

Codi de document

1A3J4S4M336R2J3V0T3C

COP15I03U3

Núm. d’expedient

9037/2021

09-09-21 09:58

Supòsits:
a) Supòsit en que hi ha més d’un licitador admès a cada lot convocat:
En el supòsit que l’oferta presentada per un mateix licitador, individualment o en unió
temporal amb altres empreses, sigui la millor en els dos lots, la determinació de l’adjudicació
de l’únic lot a que pot aspirar s’efectuarà d’acord amb els criteris següents:
1. Segons el lot en què l’empresa hagi obtingut més diferencial de puntuació respecte de la
segona oferta millor puntuada.
2. Si, en aplicació del criteri indicat en el punt anterior, el diferencial de puntuació és idèntic,
es resoldrà el desempat atenent a l’ordre de preferència o prioritat exposada per les
empreses licitadores en les seves proposicions.
3. Si persisteix la situació d’empat com a conseqüència de coincidir l’ordre de preferència o
prioritat exposada per les empreses, com a últim recurs es resoldrà el desempat per sorteig.
b) Supòsit en que hi ha un únic licitador admès en un o en els dos lots:
1. En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en un dels lots i la seva proposta
compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, se li adjudicarà aquest lot i no
podrà ser adjudicatària de l’altre, amb independència de l’ordre de prioritats que hagi
manifestat, en el seu cas, en les seves proposicions.
2. En cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en els dos lots i la seva proposta
compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, no se li aplicarà el límit
d’adjudicació establert i podrà ser adjudicatària dels dos lots als quals liciti.
4) Durada del contracte.
Tenint en compte la naturalesa i el grau de complexitat del servei a realitzar, la durada
prevista es la següent:
Termini total d’execució: Al contenir una part de l’objecte del contracte una prestació
complementaria d’un contracte d’obres (direcció facultativa i coordinació de la seguretat i
salut) que comprèn treballs relacionats amb la seva liquidació, el termini total ve determinat
pel temps que sigui necessari per realitzar-los.
Terminis parcials d’execució:
 Redacció del document previ d’actualització de l’anàlisi de l’estat dels carrers: S’estableix
un termini màxim d’1 mes a comptar des de la signatura del contracte.
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 Redacció del projecte executiu de l’arranjament dels carrers: S’estableix un termini
màxim de 3 mesos des del lliurament del document d’actualització de l’anàlisi i la fixació
de les actuacions a realitzar.
 Direcció facultativa de les obres i la coordinació de la seguretat i salut : s'iniciarà amb la
comprovació del replantejament del projecte i finalitzarà al venciment del termini de
garantia del contracte d'execució de l'obra.
Es fixa com a termini màxim per l’inici de l’execució de les obres projectades i
adjudicades el d’un any i un mes a comptar de la supervisió favorable del projecte
executiu.
 Liquidació del contracte: una vegada transcorregut el termini de garantia de l’obra
establert en aquest plec, en el termes previstos en l’article 243.3 de la LCSP i 169 del
RGLCAP.
Ampliació del termini d’execució del contracte: únicament si es donen les
circumstàncies previstes en els articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.
5) Proposta de criteris de solvència econòmica i tècnica.
Els empresaris han d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i professional d’acord
amb els criteris, requisits mínims i mitjans d’acreditació següents:
5.1. Solvència econòmica i financera:


Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.



Mitjans d’acreditació:
 Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u
oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals,¡ sempre que estigui
vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l’últim exercici és trobés
pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la
seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
 Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la
documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents
mitjans alternatius:
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Qualsevol model oficial declarat davant l’AEAT on quedi reflectit el volum
anual de negocis, com poden ser les declaracions tributàries anuals d'IVA o
de l’Impost de societats.

Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mitjà corresponent a cadascun dels respectius lots:



 Lot 1: 68.986,11 €
 Lot 2: 48.974,88 €
Tractant-se de licitadors que siguin persones físiques o societats professionals, en lloc del
volum anual de negoci, la solvència econòmica i financera es pot acreditar també pel mitjà
següent:


Criteri de selecció: Disposició d’una assegurança de responsabilitat civil
d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació
d’ofertes.



Mitjans d’acreditació:
 Certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança.
i
 Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos en què sigui procedent, que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.



Requisit d’admissió: Acreditar un import assegurat mínim de 600.000 en concepte de
responsabilitat civil professional.
S’exigeix la mateixa cobertura a cadascun dels 2 lots.

5.2. Solvència professional:


Criteri de selecció: Experiència en la realització de treballs o serveis de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels cinc
últims anys. Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa
que el que constitueix l’objecte del contracte s’ha d’acudir als codis CPV 71242000-6 i
71520000-9.
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Mitjans d’acreditació:
 Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n’indiqui l’import, la
data i el destinatari, públic o privat.
 Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis
o treballs efectuats s’han d’acreditar 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 dels
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau,
aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’autoritat competent.



Requisit d’admissió per als dos lots: Acreditar haver elaborat, com a mínim, un projecte
executiu d’obra civil que inclogui la urbanització o renovació de carrers amb un
pressupost d’execució per contracte (PEC) igual o superior a 100.000 € i també haver
dirigit una obra d’aquesta naturalesa i pressupost. 

----------------------------------------------

Integració de la solvència amb mitjans externs: S'admetrà el recurs a la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional i mitjans d'altres operadors econòmics en
els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador indicarà dita
circumstància en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les
capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar, tenint en
compte en aquest cas el que disposa la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec.
No obstant, respecte els criteris relatius a títols i estudis professionals o l'experiència
professional pertinent, els licitadors només podran recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes seran les que executin els serveis per als quals són necessàries dites
capacitats.
El licitador que hagi presentat la millor proposta haurà de demostrar davant
l’Ajuntament quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del
tercer operador durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit
d'aquest últim, sens perjudici de la potestat de l’Ajuntament de sol·licitar als licitadors la
presentació de la totalitat o d'una part dels documents justificatius, quan consideri que
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d'allò declarat o quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment.
L'operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament
responsable de l'execució del contracte.
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5.3. Concreció de les condicions de solvència professional (art. 76 LCSP):
Si el licitador és una persona jurídica ha d’especificar en l’oferta els noms i la qualificació
professional del personal responsable d’executar els treballs. En aquest personal han de
concórrer el requisit de solvència tècnica exigit en aquesta clàusula. Aquests mitjans
personals formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, per tant, del
contracte que se signi amb l’empresa adjudicatària. Per aquest motiu, hauran de ser
mantinguts per aquesta durant tot el temps de prestació d’aquest servei. Qualsevol
variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquest Ajuntament. El seu
incompliment podrà ser causa de resolució del contracte, ja que aquest compromís de
mitjans d’execució té el caràcter d’obligació essencial als efectes que preveu l’article 211
de la LCSP.
En tot cas, el licitador ha d’adscriure obligatòriament a l’execució del contracte un
professional amb la titulació acadèmica d’enginyer de Camins, Canals i Ports, d’enginyer
industrial o d’arquitecte.
Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, en tot
cas, és consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa i a la especialització
dels treballs a desenvolupar.
6) Criteris adjudicació.
A l’utilitzar-se el procediment obert ordinari per a l’adjudicació del contracte i en aplicació del
previst en l’article 145.3 de la LCSP/2017, s’aplicarà una pluralitat de criteris en la licitació.
Tots els criteris estan vinculats a l’objecte del contracte i s’han formulat de manera objectiva,
precisant-se la seva respectiva ponderació.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es tindrà
en compte una pluralitat de criteris en base a la millor relació qualitat-preu, amb la
ponderació relativa atribuïda a cadascun. El mètode per determinar la millor oferta serà la
suma dels diferents punts assignats en cadascun dels criteris de valoració que a continuació
s’indiquen:
Criteris avaluables de forma automàtica ...........................fins a 100 punts
Criteris qualitatius ................................................ fins a un màxim de 51 punts
Experiència professional del tècnic encarregat de la redacció del projecte i
direcció de les obres, a banda del mínim exigit com a requisit de solvència
professional (clàusula 12.2)........................................................ fins a 51 punts
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Es puntuarà amb 4 punts per cada projecte redactat i 2 punts per cada obra dirigida,
de similars o iguals característiques tècniques al del contracte, en els últims 10 anys
(prenent com a base de còmput de termini la data de redacció del projecte i la data de
l’acta de recepció de l’obra, respectivament) amb un PEC igual o superior a 100.000 €,
amb un màxim de 51 punts
Els licitadors hauran de presentar una síntesis explicativa de cadascuna de les obres en
les que ha participat el tècnic en una fitxa Din A4 on figurin les dades genèriques i una
síntesi descriptiva de les mateixes (fitxa model).
En la documentació acreditativa de l’experiència que aportarà el licitador, únicament
s’identificaran i detallaran aquells projectes redactats i obres dirigides que puguin ser
realment comparables per similitud al de l’objecte del contracte.
Criteris econòmics .................................. fins a un màxim de 49 punts
Preu .............................................................................. fins a 49 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baix i la resta d'acord amb
la següent formula (regla de tres inversa):
Puntuació oferta: 49 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es valora
Aquesta fórmula de proporcionalitat inversa ha estat expressament declarada legal per la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat (informe 8/97, de 20 de març de
1997), amb la precisió ara, en l’adjudicació d’aquest contracte, de que en tot cas si el licitador
no millora el preu de licitació la seva oferta serà puntuada amb 0 punts, ja que no sembla
raonable atorgar puntuació en aquest criteri econòmic a qui no realitza el més mínim esforç
de baixa econòmica.

7) Condicions especials d’execució del contracte.
 Subcontractació: Compliment dels pagaments als subcontractistes o
subministradors, en els termes previstos en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial
als efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
 Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària
adscrita a l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones
treballadores amb contractes de caràcter temporal superior al 35%.
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S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial
als efectes establerts en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
8) Pressupost base de licitació.
Total de 95.155,20 €, IVA inclòs, dividit en els següents pressupostos parcials de licitació per
lots, i tenint en compte la naturalesa de les prestacions que inclou l’objecte del contracte:


Lot 1: 55.648,80 €, desglossat en els següents percentatges:
 Actualització de l’anàlisi previ i redacció del projecte executiu: 70% (38.954,16 €).
 Direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut: 30% (16.694,64 €).



Lot 2: 39.506,40 €, desglossat en els següents percentatges:
 Actualització de l’anàlisi previ i redacció del projecte executiu: 70% (27.654,48 €).
 Direcció d’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut: 30% (11.851,92 €).

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, va modificar la Llei
2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals afegint un nou article 14 que prohibeix
la recomanació sobre honoraris i que diu literalment:

“Els col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no poden establir barems
orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre
honoraris professionals, llevat del que estableix la disposició addicional quarta."
Per tant, tenint en compte l'experiència dels últims anys, per poder calcular l'import que ha
de servir de base per a la licitació s'ha aplicat un percentatge de mercat sobre el pressupost
estimat de les obres de cada zona que es considera coherent, en concret, un 4,72 % tant en
les obres del Lot 1 com del Lot 2:


Lot 1 (sector Ponent):





Zona
Zona
Zona
Zona

1
2
3
4

Àrea residencial de ponent- Barenys
Nucli antic i Barri de la Salut
Àrea residencial de llevant- Emprius
Eixample turístic-Passeig Jaume I

301.000 €, IVA inclòs
296.000 €, IVA inclòs
286.000 €, IVA inclòs
296.000 €, IVA inclòs
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Total: 1.179.000 €, IVA inclòs
Lot 2 (Sector Llevant):



 Zona 5 Eixample turístic –Avda. Carles Buigas
 Zona 6 Urb. Xalets de Salou i Urb. Mirador de Salou
 Zona 7 Cap de Salou

336.000 €, IVA inclòs
90.000 €, IVA inclòs
411.000 €, IVA inclòs

Total: 837.000 €, IVA inclòs
Total pressupost LOT 1 i LOT 2: ........................ 2.016.000 €, IVA inclòs
9) Valor estimat del contracte.
Valor global de 78.640,66 €, corresponent a la totalitat dels dos lots, desglossat en els
següents valors estimats per lots i calculat segon el mètode de càlcul de costos previst en
l’apartat 2 de l’article 101 de la LCSP:
Lot 1:
 Pressupost total de licitació, sense IVA: 45.990,74 €
 Modificacions a l’alça previstes: no es preveuen.
 Eventuals pròrrogues: no es preveuen.
Lot 2:
 Pressupost total de licitació, sense IVA: 32.649,92 €
 Modificacions a l’alça previstes: no es preveuen.
 Eventuals pròrrogues: no es preveuen.

10)

Termini de garantia del contracte.

Atès que aquest contracte és complementari del contracte principal d’obres que s’adjudiqui
derivat de la redacció del projecte executiu, el termini de garantia serà coincident amb el
previst per a les obres a executar.
11)

Cessió del contracte.

No és permet la cessió del contracte a un tercer ja que l’aptitud i solvència professional de
l’equip humà adscrit a la seva execució constitueix un criteri determinant per la seva
execució.
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Subcontractació.

Aplicable als dos lots.
El contractista pot concertar amb tercers la realització dels treballs complementaris vinculats
a l’objecte del contacte.
F_FIRMA_62

 1111
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

