Núm. Exp. :CCM 687/2022
Servei: PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

MEMÒRIA

JUSTIFICATIVA

per

INICIAR

la

CONTRACTACIÓ

i

PROPOSAR

L’APROVACIÓ de l’EXPEDIENT, dels PLECS de CLÀUSULES ADDMINISTRATIVES
PARTICULARS i de PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, i de la RETENCIÓ DE CRÈDIT i
AUTORITZACIÓ de DESPESA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES del
«PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA COMARCAL DE BANDA AMPLA DEL MARESME.
TEIÀ, CABRERA DE MAR I CABRILS»

1. Antecedents i motivació de la necessitat i idoneïtat de la contractació


El Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Teià, Cabrera
de Mar i Cabrils suposa la implantació parcial de la Fase II de la Xarxa Comarcal de
Banda Ampla del Maresme (en endavant XCBAM) a 3 dels 11 municipis que no van
gaudir-ne de la Fase I i no tenen, per tant, encara resolta la connexió amb la troncal de
fibra òptica que transcorre pel voral de l’autopista C-32. El projecte executiu consisteix
en els treballs d’obra civil i estesa de cable de fibra òptica per a la connexió de les seus
dels ajuntaments de Cabrera de Mar, Cabrils i Teià amb l’esmentada xarxa troncal. Amb
aquesta obra s’amplia el nombre d’ajuntaments connectables dels 19 de la Fase I a 22.



El Consell Comarcal del Maresme ve impulsant la implantació de la XCBAM des del 2011
per assolir la interconnexió dels 30 ajuntaments del Maresme amb una xarxa de fibra
òptica en forma d’anella i amb un punt d’interconnexió al TecnoCampus Mataró-Maresme
(Mataró), sense cost en infraestructures per als ajuntaments, amb l’objectiu de
l’autoprestació de connectivitat i serveis informàtics de forma conjunta als 30
ajuntaments i facilitar la creació de xarxes d’àrea metropolitana (MAN), tot complint amb
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l’obligació d’oferir als operadors del mercat majorista l’explotació de l’excedent de la
capacitat de la xarxa no compromesa en l’autoprestació (el 80%).


El Consell Comarcal del Maresme va aprovar, així, el 15 de març de 2011, els
subprojectes executius per als 30 municipis en el marc del Pla Director de la Xarxa
Comarcal de Banda Ampla del Maresme i durant el 2012 va executar el Projecte executiu
de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I amb l’estesa de fibra òptica
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entre la seu de l’ajuntament de 19 municipis (molt parcialment a Mataró) i la troncal que
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havia de passar per la C-32 (o la C-60 en el cas d’Argentona): Alella, Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Argentona, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró,
Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de
Llavaneres, Santa Susanna, Tordera, Vilassar de Mar, i Vilassar de Dalt.


El 15 de març de 2012 va aprovar Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda
Ampla del Maresme. Fase II per a l’estesa de fibra als 11 municipis restants: Cabrera de
Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Pol, Sant Vicenç de Montalt, Tiana i Teià (projectes de Cabrils i Caldes
d’Estrac, modificats el 8 d’octubre de 2013). Però la licitació d’aquesta segona fase,
acordada el 8 d’octubre de 2013, no es va arribar a tancar.



El Consell Comarcal del Maresme va presentar sol·licitud de subvenció el 15 de novembre
de 2019 per a implementar el projecte a 3 d’aquells 11 municipis en el marc de la
convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, d’un pressupost de 448.498,12 €, IVA
inclòs (Exp. 1106/2019) per a l’anualitat 2021. El PUOSC, per Resolució definitiva de 27
de novembre de 2020 li va concedir una subvenció de 250.000 € per a l’anualitat 2021.
El CONSELL COMARCAL ha sol·licitat i obtingut (resolució del 3 de febrer de 2022,
registre d’entrada núm. 1379 de 4 de febrer de 2022) una pròrroga per perllongar el
termini d’execució de les obres del 30 de juny de 2022, previst a les bases, fins al 30 de
setembre de 2022. El Consell Comarcal del Maresme assumeix la resta del finançament
no cobert pel PUOSC.



El Consell Comarcal del Maresme va redactar de nou el projecte executiu consensuant el
contingut amb els tres ajuntaments afectats per actualitzar el subprojecte preexistent:
altres canalitzacions sobrevingudes, viabilitat actual de les intervencions i els traçats
previstos, possibilitats de millores en el traçat, etc. I ha aprovat inicialment el Projecte
executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Teià, Cabrera de Mar i
Cabrils el 24 de març de 202, amb un import de 419.440,27 €, € (IVA inclòs).



El 19 d’abril de 2022 el Consell Comarcal del Maresme va aprovar (D.P. 190/22) el
conveni del «Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de... i el Consell Comarcal del
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Maresme per a l’execució del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda ampla del
Maresme. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, l’establiment de les condicions de pas i la gestió
de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme» que van aprovar i signar
separadament els ajuntaments de Cabrera de Mar (27 d’abril de 2022, registre d’entrada
núm. 5507 de 28 d’abril), Cabrils (27 d’abril de 2022, registre d’entrada núm. 5551 de
29 d’abril) i Teià (28 d’abril de 2022, registre d’entrada núm. 5542 de 29 d’abril).
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2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres previstes al Projecte executiu de la
xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i
Cabrils, aprovat inicialment pel Consell Comarcal del Maresme el 24 de març de 2022 i
actualment en exposició pública.

3. Característiques generals de la contractació
D’acord amb el que disposen els articles 13 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, es tipifica el present contracte com un contracte administratiu d’obres.,
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és:
Codi CPV

Descripció

45231600-1

Treballs de construcció de línies de comunicació

La classificació empresarial no és requisit indispensable, donat que el valor estimat de cada
lot és inferior a 500.000€, segons l’Art. 77 de la LCSP. Tot i això, l’empresa licitadora podrà
justificar la seva solvència a través de la classificació empresarial d’acord amb l’Art. 25 del
Reglament general de la LCAP. Per aquesta licitació s’estableix la següent per a cada lot:
LOT 1. Grup G Subgrup 6 Categoria 2

Anna Antoja Serra
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LOT 2. Grup G Subgrup 6 Categoria 2
Donat que la licitació es divideix en 2 lots, es disposarà d’un contracte per lot, podent ser un
mateix licitador l’adjudicatari d’ambdós lots.

4. Divisió en lots
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El projecte de licitació es divideix en 2 lots amb l’objectiu de garantir els terminis d’execució i
la disponibilitat de recursos.
LOT 1. Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme a Teià i
Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme a Cabrera de Mar.
LOT 2. Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme a Cabrils.
Els licitadors podran presentar-se a ambdós lots sense ser excloents, de manera que podria
donar-se que el cas que un mateix licitador fos adjudicatari d’ambdós lots.
Atès el valor estimat de la present contractació, contra els actes dictats en el decurs d’aquest
procediment, els interessats no podran interposar el recurs especial en matèria de
contractació d’acord amb el que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP.

5. Tramitació de l’expedient
5.1. La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l'aplicació de més d'un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 156,
157 i 158 de la LCSP.
5.2.

Motivació de la

urgència en la tramitació de l’expedient. La Proposta de

resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 de 9 de juliol de 2020 (publicació al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya) va atorgar provisionalment la subvenció per a
l’execució del projecte durant el 2024 (pàg. 28). Mentre que la Resolució definitiva de la
concessió de les subvencions del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024 de 27 de
novembre de 2020 (també publicada al Tauler electrònic) va ratificar l’atorgament
provisional de la subvenció al Consell Comarcal del Maresme (pàg. 33), però va modificar
inopinadament l’anualitat assignada per la de 2021. Un cop advertits del canvi d’anualitat pel
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PUOSC al gener de 2022, el Consell Comarcal del Maresme va sol·licitar i obtenir (resolució
del 3 de febrer de 2022, registre d’entrada núm. 1379 de 4 de febrer de 2022) la pròrroga
per perllongar el termini d’execució de les obres, fins al 30 de setembre de 2022. Aquest
termini aconsella que la redacció i aprovació del projecte i tot el procediment necessari per
arribar a la seva licitació, i justificació econòmica es tramitin de forma urgent.

Anna Antoja Serra
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Això justifica que:

Pàgina 4 de 21
Pl. Miquel Biada, 1 I 08301 Mataró I T 93 741 16 16 I F 93 757 21 12 I maresme@ccmaresme.cat I www.ccmaresme.cat

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

43705494bee74e4cb36c703c734275a6001

Url de validació

https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

a) La contractació de l’execució de les obres sigui una contractació anticipada, com
preveu la Disposició addicional tercera, apartat 2 de la LCSP, sense necessitat que la
licitació sigui per via d’urgència.
b) La adjudicació del contracte quedi condicionada a l’aprovació definitiva de la
Modificació Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022, i a
l’aprovació definitiva del Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del
Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, aprovat inicialment el 24
de març de 2022.
c)

Avocar la competència de contractació per a la Presidència de la corporació, per
agilitar l’inici de l’expedient de contractació.

5.3. Contractació anticipada D’acord amb la Disposició addicional tercera (Normes
específiques de contractació pública en les entitats locals), apartat 2:

“Es poden tramitar

anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici
següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una
subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a
la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent”.
5.4. Adjudicació condicionada a l’aprovació definitiva del Projecte executiu de la
xarxa comarcal de banda ampla del Maresme, als municipis de Teià, Cabrera de Mar i
Cabrils, aprovat inicialment el 24 de març de 2022, i actualment en exposició pública fins al
16 de maig. La tramitació de la licitació per a la contractació de les obres es portarà de
forma paral·lela al tràmit d’exposició pública i la licitació quedarà suspesa fins a la resolució
de les possibles al·legacions i l’aprovació definitiva del projecte.
5.5.

Adjudicació

condicionada

a

l’aprovació

definitiva

de

la

Modificació

Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022 pel Ple de la
corporació per fer front a aquesta contractació, actualment en exposició pública fins al 20 de
maig de 2022. La tramitació de la licitació per a la contractació de les obres es portarà de
forma paral·lela al tràmit d’exposició pública i la licitació quedarà suspesa fins a la resolució
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de les possibles al·legacions i l’aprovació definitiva del projecte.
5. 6. Òrgan de contractació. En virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona de la
LCSP, l’òrgan de contractació del present contracte seria el President del Consell Comarcal.
No obstant, atesa la delegació de competències efectuada pel President del Consell Comarcal
del Maresme en favor de la Comissió Permanent del Ple, pel que respecta a les seves
competències com a òrgan de contractació derivades de la Disposició Addicional Segona de la
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LCSP, mitjançant Decret de President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al
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DOGC número 8081 en data 10 de març de 2020 i al BOPB número CVE 2020007859 de data
11 de març de 2020, l’òrgan competent per a la present contractació és la Comissió
Permanent del Ple. Vista la urgència es poposa avocar la competència, delegada en el seu dia
a favor de la Comissió Permant del Ple, per a la Presidència de la corporació, per agilitar
l’inici de l’expedient de contractació.

6. Termini per a l’execució de les obres

El termini màxim previst per a l'execució de CADA LOT DE L’OBRA SERÀ DE SET
SETMANES, a comptar des del dia següent a la data de formalització de l'acta de
comprovació del replanteig sense possibilitat de pròrroga.
Està previst que els dos lots s’executin en paral·lel ja que no suposen afectació entre ells.

7. Pressupost base de licitació
D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP el pressupost base de licitació del total del
contracte és de 419.440,27 euros IVA inclòs amb el desglossament següent:
LOT 1
COSTOS DIRECTES

IMPORT

Pressupost execució material – Projecte XCBAM TEIÀ

67.822,49 €

Pressupost execució material – Projecte XCBAM CABRERA DE MAR

71.726,97 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

139.549,46 €

COSTOS INDIRECTES
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Despeses generals (13%)

18.141,43 €

Benefici Industrial (6%)

8.372,97 €

Seguretat i Salut (2%)

2.790,99 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

29.305,39 €

TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net

168.854,85

IVA 21%

35.459,52

TOTAL

204.314,36

Anna Antoja Serra
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LOT 2
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COSTOS DIRECTES

IMPORT

Pressupost execució material – Projecte XCBAM CABRILS

146.933,89 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

146.933,89 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%)

19.101,41 €

Benefici Industrial (6%)

8.816,03 €

Seguretat i Salut (2%)

2.938,68 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

30.856,12 €

TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net

177.790,01

IVA 21%

37.335,90

TOTAL

215.125,91

Per cada Lot, els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de
licitació, indicant l'IVA a aplicar com a partida independent. En cas que s’excedís la quantitat
de pressupost indicat en les anteriors taules, la oferta serà exclosa.
El pressupost de cada lot comprèn la totalitat del contracte del lot. El preu consignat és
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència.

8. Valor estimat del contracte (VEC)

Els valors estimats dels contractes seran els indicats en la següent taula, sense incloure l'IVA
d'acord amb la previsió de l'art 101 LCSP.

VALOR ESTIMAT
Pressupost Lot 1

168.854,85 €

Modificacions 20% Lot 1

33.770,97 €

VALOR ESTIMAT LOT 1
Pressupost Lot 2

177.790,01 €

Modificacions 20% Lot 2
03/05/2022 Gerent

202.625,82 €
35.558,00 €

VALOR ESTIMAT LOT 2

213.348,01 €

TOTAL ESTIMAT CONTRACTE (IVA exclòs)

415.973,82 €

El Consell Comarcal del Maresme no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que

Anna Antoja Serra
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les unitats d’obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, per la
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qual cosa, el Consell Comarcal no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà
en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats.
Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst
a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra o els preus
contradictoris.

9. Solvència econòmica i financera
a) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i documentació justificativa d’estar al
corrent de pagament per import mínim de 250.000 euros per cada lot.
b) Als efectes de l’acreditació de la personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i, si és procedent, de la
classificació, els licitadors podran aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE). La incorporació del certificat del Registre
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), podrà efectuar-se d’ofici per
l’òrgan de contractació o pels qui correspongui l’examen de les ofertes.

10. Solvència tècnica
a) Realització de, com a mínim, un projecte de similars característiques durant els darrers 5
anys, on l’import o els imports acumulats dels treballs de telecomunicacions (obra civil +
obra mecànica) sigui superior a 250.000 euros IVA inclòs. Es consideren projectes de
similars característiques aquells corresponents a l’execució d’obra civil (rases per pas de
serveis de telecomunicacions, inclòs enderrocs i reposició de paviments) i obra mecànica
(estesa de cablejat, connexionat i instal·lació d’equips) de xarxes de telecomunicacions.
Es

considera

també

per

similars

característiques

l’execució

de

prismes

de

telecomunicacions dintre de projectes d’urbanització, de manera que a efectes de
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solvència només es tindrà en compte l’import del capítol de telecomunicacions (obra civil
+ obra mecànica).
Es justificarà que un projecte és de similars característiques quan la codificació de
l’objecte del contracte executat sigui el mateix que el de la present licitació:

Anna Antoja Serra
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45231600-1

Treballs de construcció de línies de comunicació

b) Alternativament es podrà justificar la solvència tècnica amb la disposició de la
classificació empresarial següent:
Grup G Subgrup 6 – Obres viàries sense qualificació específica - Categoria 2

11. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes

La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta per cada lot es realitzarà
atenent a una pluralitat de criteris d’adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitatpreu que seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteris avaluables en funció de judici de valor: fins a 49 punts.
Es ponderarà de la següent manera:
1. Pla d’obres (fins a 30 punts)
1.1. L’ofertant presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin les principals
activitats previstes que permetin justificar l’evolució de l’obra, tenint en compte
tots els aspectes i les fases d’execució, mitjançant un Diagrama de Gantt on
quedin perfectament reflectides les vinculacions entre les activitats, la durada de
cadascuna, els equips associats i les fites parcials (fins a 10 punts).
NOTA: CALDRÀ INCLOURE EXPLÍCITAMENT DE FORMA CLARA LA NO
AFECTACIÓ PEL PERÍODE VACACIONAL ESTIUENC (AGOST) AL PLA
D’OBRES. EN CAS CONTRARI AQUEST PUNT 1.1 SERÀ VALORAT AMB 0

Anna Antoja Serra
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PUNTS.
Sistemàtica de valoració

Punts

Diagrama de Gantt molt complet, amb les principals activitats, amb
un alt grau de detall on queden perfectament reflectides les
diverses fases proposades, les durades, els equips assignats,
vinculacions i fites parcials. Aporta una breu explicació del mateix.

10,00
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Presenta algunes deficiències per manca de detall però es pot
seguir bé.

7,50

Presenta algunes mancances de presentació que dificulten la seva
entesa.

5,00

Presenta moltes mancances de presentació o és molt genèrica.

2,50

No explica detalladament. Molt poc adequada.

0,00

1.2. Condicionants per a l’execució de l’obra. L’ofertant descriurà els principals
condicionants que puguin afectar al termini d’obra i les mesures que adoptarà per
minimitzar-les, on dites mesures seran sense cost per a l’òrgan de contractació
(fins a 6 punts).
Sistemàtica de valoració

Punts

Realitza un anàlisi de tots els condicionants que poden afectar al
termini de l’obra aportant mesures efectives i realistes que puguin
minimitzar-los. Denota un ampli coneixement de l’obra i la seva
singularitat.

6,00

Descriu alguns dels condicionants que poden afectar al termini de
l’obra i aporta algunes mesures. Les mesures poden no ser
suficientment realistes o efectives.

3,00

Descriu condicionants genèrics i mesures que no suposen una
minimització dels seus efectes.

0,00

1.3. Justificació del càlcul de la durada de cada activitat en base al rendiment

Anna Antoja Serra
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considerat i el dimensionament de l’equip (fins a 4 punts).
Sistemàtica de valoració

Punts

Per les principals unitats d’obra es justifica la durada considerada
en el Diagrama de Gantt, indicant el rendiment teòric considerat
realista i coherent amb l’obra. Proposa un coeficient d’imprevistos i
un rendiment real aplicat a cada unitat d’obra, i en base a
l’amidament de projecte.

4,00

No s’identifiquen alguns dels rendiments a considerar en les
principals unitats d’obra i/o el càlcul de la durada.

2,00

La justificació de la durada de les principals unitats d’obra és
insuficient per fer creïble el Diagrama de Gantt.

0,00
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1.4. Organigrama funcional de l’equip tècnic ofert, indicant l’organització del personal
i funcions i responsabilitats (fins a 4 punts).
Sistemàtica de valoració

Punts

Descriu un equip tècnic complet amb dedicacions d’acord amb a la
tipologia d’obra que permeti garantir el compliment del termini i
resolució d’imprevistos.

4,00

Descriu un equip tècnic ajustat i/o amb mancances per garantir el
termini de l’obra.

2,00

Descriu un equip tècnic amb poca dedicació o insuficient per a
garantir el termini de l’obra.

0,00

1.5. Equips de producció associats a les principals unitats d’obra a fi de garantir els
rendiments considerats (fins a 6 punts).
Sistemàtica de valoració

Punts

Per a les principals unitats d’obra considerades en el Diagrama de
Gantt es defineix exhaustivament la composició dels equips que
permetran justificar el rendiment considerant en el punt 1.3.
S’indica l’evolució del nombre de persones i maquinaria al llarg
del termini de l’obra.

6,00

Per a les principals unitats d’obra considerades en el Diagrama de
Gantt es defineix completa però amb mancances la composició
dels equips que permetran justificar el rendiment considerant en
el punt 1.3. S’indica l’evolució del nombre de persones i
maquinaria al llarg del termini de l’obra.

3,00

Descripció molt bàsica o genèrica. O no s’indica l’evolució del
nombre de persones i maquinaria al llarg del termini de l’obra.

0,00

2. Procediment constructiu (19 punts)

Anna Antoja Serra
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2.1. Presentació general del procés constructiu. Des d’un punt de vista general es
valorarà la presentació del procés, tenint en compte el detall, la simplicitat per al
seu anàlisis, la lògica de la presentació, etc. (fins a 5 punts)
Sistemàtica de valoració

Punts

Completa, lògica per al seu seguiment, amb molt detall necessari.

5,00
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Presenta algunes mancances de presentació que dificulten la seva
entesa.

2,50

No explica detalladament. Molt poc adequada.

0,00

2.2. Descripció de les principals unitats d’obra, especialment aquelles que representen
una major dificultat d’execució, tant per la pròpia unitat d’obra com per les
vinculacions amb la resta d’activitats (fins a 9 punts).
Sistemàtica de valoració

Punts

Descripció molt exhaustiva de les principals unitats d’obra,
identificant les principals dificultats i proposant mesures per
garantir la correcta execució i el termini.

9,00

Descripció completa però amb mancances de les principals unitats
d’obra, identificant les principals dificultats i proposant algunes
mesures per garantir la correcta execució i el termini.

6,00

Descripció insuficient de les principals unitats d’obra i proposant
algunes mesures, o no, que no permeten garantir el termini.

3,00

No presenten res o exposen informació genèrica de les principals
unitats d’obra.

0,00

2.3. Aplicació de metodologies que permetin realitzar una obra més sostenible. Es
valoraran les mesures a adoptar amb un màxim de 5 mesures (fins a 1 punt per
mesura, fins a 5 punts).
Sistemàtica de valoració per cada mesura/metodologia

Punts

Aplicable a l’obra

1,00

No aplicable a l’obra

0,00

La proposició relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor serà aportada pels
03/05/2022 Gerent

licitadors mitjançant la presentació d’una memòria. No s’analitzarà aquella documentació
situada més enllà del límit establert de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls a doble cara),
lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà ni l’Índex ni separadors en cas d’haver-hi).
Per a la confecció del Pla d’Obres (Diagrama de Gantt) el licitador podrà emprar una mida
diferent a DIN-A4 i aquest full computarà dintre del límit màxim establert de 10 fulls (a una

Anna Antoja Serra
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cara) o 5 (a doble cara).
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La documentació es presentarà en format digital (pdf).
IMPORTANT: La informació inclosa en els criteris avaluables en funció de judici de
valor no pot en cap cas aportar informació de la que es pugui deduir informació
dels criteris avaluables amb criteris automàtics. (Especial atenció a no desvetlllar
en el Pla d’obres i el Procediment constructiu --criteris avaluables en funció d’un
judici de valor 1 i 2-- una possible reducció del termini d’execució --criteri
automàtic 4--).

Criteris avaluables amb criteris automàtics: fins a 51 punts.
Els criteris avaluables amb criteris automàtics són diferents pels lots 1 i 2, tot i que
en ambdós casos són fins a 51 punts, motiu pel qual es descriuen a continuació per
separat.

LOT 1
3. Oferta econòmica LOT 1 (fins a 21 punts)
Es ponderarà de la següent manera:
Es valorarà la baixa en el pressupost execució material de cada lot, sense poder modificar
l’import relatiu a la seguretat i salut. Es completarà la següent taula, amb la inclusió del preu
ofertat, el qual mai podrà ser superior al pressupost base de licitació:
LOT 1
PRESSUPOST
LICITACIÓ

Anna Antoja Serra
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CAPÍTOLS
Pressupost execució material

139.549,46 €

Subtotal

139.549,46 €

Despeses generals (13%)
benefici industrial (6%)

i

Seguretat i salut
Subtotal
IVA (21%)
Total

OFERTA A PRESENTAR
(a omplir pel licitador)

26.514,40 €

(a omplir pel licitador)

2.790,99 €

2.790,99 €

168.854,85 €

(a omplir pel licitador)

35.459,52 €

(a omplir pel licitador)

204.314,36 €

(a omplir pel licitador)
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Es calcularan els punts de cada oferta segons la següent fórmula:
𝑷𝒙 =

𝟐𝟏 ∙ 𝑴𝒊𝒏
𝑶𝒇

Px: és la puntuació de l’oferta valorada
Min: és l’oferta mínima
Of: Oferta del licitador que es valora
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill,
lògic i coherent, les ofertes.
Cada licitador només podrà presentar per cada lot una proposició econòmica, no essent
admeses les proposicions econòmiques per import superior al pressupost base de licitació de
cada lot reflectit en el plec de clàusules.
4. Termini ofertat LOT 1 (fins a 10 punts)
Es ponderarà de la següent manera:
Per cada setmana de reducció de termini s’atorgarà 5 punts.

TERMINI OFERTAT
S’ofereix una reducció de (a omplir pel licitador) setmanes, de manera que l’obra
s’executarà en (a omplir pel licitador) setmanes.

5. Millora voluntària a Teià (20 punts). Només lot 1.
En el Passeig Massarosa del municipi de Teià es planteja la millora d’executar els treballs per
03/05/2022 Gerent

la vorera en comptes de per la calçada, com està previst al projecte executiu aprovat. A títol
orientatiu a preus de projecte, l’increment d’aquesta millora és de 2.063,00 € IVA inclòs. La
millora implica l’execució dels treballs sense cost addicional per al Consell Comarcal, és a dir,
es pagarà la seva execució considerant el traçat per calçada.
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S’ofereix l’execució del tram de 233 m del Passeig de Massarosa a Teià per la
vorera, en comptes de per la calçada com està previst al projecte executiu
aprovat, sense increment de cost per al Consell Comarcal del Maresme.

S’adjunta com a ANNEX I al final del Plec de clàusules administratives particulars, el model
de proposició de criteris automàtics a complimentar pels licitadors.

LOT 2
3. Oferta econòmica LOT 2 (fins a 41 punts)
Es ponderarà de la següent manera:
Es valorarà la baixa en el pressupost execució material de cada lot, sense poder modificar
l’import relatiu a la seguretat i salut. Es completarà la següent taula, amb la inclusió del preu
ofertat, el qual mai podrà ser superior al pressupost base de licitació:
LOT 2
PRESSUPOST
LICITACIÓ

OFERTA A PRESENTAR

Pressupost execució material

146.933,89 €

(a omplir pel licitador)

Subtotal

146.933,89 €

CAPÍTOLS

Despeses generals (13%)
benefici industrial (6%)

i

Seguretat i salut
Subtotal
IVA (21%)

03/05/2022 Gerent

Total

27.917,44 €

(a omplir pel licitador)

2.938,68 €

2.938,68 €

177.790,01 €

(a omplir pel licitador)

37.335,90 €

(a omplir pel licitador)

215.125,91 €

(a omplir pel licitador)

Es calcularan els punts de cada oferta segons la següent fórmula:
𝑷𝒙 =

𝟒𝟏 ∙ 𝑴𝒊𝒏
𝑶𝒇

Anna Antoja Serra
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Min: és l’oferta mínima
Of: Oferta del licitador que es valora

Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill,
lògic i coherent, les ofertes.
Cada licitador només podrà presentar per cada lot una proposició econòmica, no essent
admeses les proposicions econòmiques per import superior al pressupost base de licitació de
cada lot reflectit al plec de clàusules.
4. Termini ofertat (fins a 10 punts)
Es ponderarà de la següent manera:
Per cada setmana de reducció de termini s’atorgarà 5 punts.

TERMINI OFERTAT
S’ofereix una reducció de (a omplir pel licitador) setmanes, de manera que l’obra
s’executarà en (a omplir pel licitador) setmanes.

12. Proposicions anormals
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del
procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius
03/05/2022 Gerent

previstos en l’article 85 del RGLCAP.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb
l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim
d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més
baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb
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altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

Pàgina 16 de 21
Pl. Miquel Biada, 1 I 08301 Mataró I T 93 741 16 16 I F 93 757 21 12 I maresme@ccmaresme.cat I www.ccmaresme.cat

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

43705494bee74e4cb36c703c734275a6001

Url de validació

https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan la Mesa de contractació hagués identificat una o
vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les
haguessin presentat, donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin
raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en
base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella
informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de
contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de
l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i,
en particular, pel que fa als següents valors:


L’estalvi que permeti la manera d’executar les obres



Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per prestar els serveis.



La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a prestar els serveis.



El respecte d’obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.



La possible obtenció d’un ajut d’Estat.

En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que
disposa l’article 201 LCSP.
S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o
costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o
pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el

03/05/2022 Gerent

licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta
única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les
disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.
La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada pel
licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta
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d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.
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Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes
mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell
dels preus o costos proposats per el licitador i que, per tant, la oferta no pot ser complida
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà
l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades
d’acord amb l’article 150.1 LCSP.
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades
en hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal
de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la
correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat dels
serveis, obres o subministraments contractats.

13. Modificacions previstes als Plecs
El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma previstos a la
Subsecció 4a., Secció 3a. Llibre II, Títol 1 i d’acord amb el procediment regulat a l’article 191
i 205 de la LCSP.
En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva execució, la
modificació del contracte, i les dues parts hauran de subscriure la corresponent modificació
del contracte inicial, d’acord amb allò que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb
l’article 153 de l’esmentada normativa.
Seran obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de
conformitat a l’establert a l’article 242 de la LCSP, conforme amb l’article 206 de la mateixa
norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista no tindrà dret a reclamar cap
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indemnització.
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el projecte o
que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus d’aplicació de
les modificacions seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del contractista, per un
termini mínim de 3 dies hàbils. Si aquest no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació
podrà contractar-les amb un altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat, o
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Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte,
sol·licitarà de l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar el corresponent expedient, que
se substanciarà amb caràcter d’urgència atenent-se a les actuacions previstes a l’article 242
de la LCSP.

14. Condicions especials d’execució
Els

licitadors

i

contractistes

s'obliguen

a

adoptaran

una

conducta

ètica,

social

i

mediambientalment exemplar quedant obligats als següents punts:
Condicions especials d’execució de caràcter social i ètic.


Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i
substitucions que es produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys
un 5% de persones desocupades inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la
contractació les que pertanyin a col·lectius desafavorits, amb dificultats d’accés al
món laboral o amb risc d’exclusió social.



El contractista queda obligat a evitar la corrupció qualsevol de les seves possibles
formes i caldrà adequar la seva activitat a tal efecte.

Condicions especials d’execució de caràcter mediambiental.


El contractista queda obligat a nomenar un responsable ambiental per a l’execució
del contracte.



El contractista prioritzarà la valorització dels residus generats per l’obra o com a
conseqüència d’aquesta.

Aquestes condicions tenen caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats
en l'article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolució del
contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, d'acord amb l'article
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192.1 de la LCSP.

15. Existència de crèdit

La quantitat per la qual

s'adjudiqui el contracte es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació

pressupost de despesa 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), dels
pressupost 2022 del Consell Comarcaal del Maresme:
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a) El present projecte està cofinançat per una subvenció del Programa del Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya 2020-2024 (PUOSC), per resolució definitiva de 27 de novembre de
2020, per a l’anualitat 2021 i per un import de 250.000,00 €.
b)

El Consell Comarcal del Maresme, amb la modificació pressupostària número 5/2022 del
seu pressupost, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022, dota de crèdit adequat i
suficient a la aplicació 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), amb un
import de 169.440,27 € més, de forma condicionada a la seva aprovació definitiva.

PROPOSO
Per tot l’exposat, PROPOSO a l’òrgan competent, amb criteri superior, que procedeixi a:
PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient de conformitat amb el que preveu l’article 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per a la contractació
anticipada de les obres del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda ampla del
Maresme. Teià, Cabrera de Mar i Cabrils, projecte aprovat inicialment per Decret de
Presidència del Consell Comarcal del Maresme 151/2022 de 24 de març de 2022, de forma
urgent, avocant la competència delegada en el seu dia a favor de la Comissió Permanent del
Ple.
SEGON.-

Emetre

l’informe

jurídic

de

Secretaria

i

l’informe

de

fiscalització

d’Intervenció adients, de forma urgent.
TERCER.- APROVAR una Retenció de Crèdit per un import total de 419.440,27 €, QUATRE-

CENTS DINOU-MIL QUATRE-CENTS QUARANTA AMB

VINT-I-SET euros, a l’aplicació

pressupostària de despeses 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), del
pressupost 2022 del Consell Comarcal el Maresme, condicionada a l’aprovació definitiva de la
Modificació Pressupostària Nº 5/22, aprovada inicialment el 26 d’abril de 2022 pel Ple de la
corporació, per fer front a aquesta contractació.
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QUART.- APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plecs de
prescripcions tècniques que regiran la present contractació que consten a l’expedient.
CINQUÈ.- AUTORITZAR la Despesa per un import total de 419.440,27 €, QUATRE-CENTS
DINOU-MIL QUATRE-CENTS QUARANTA AMB VINT-I-SET euros, de l’aplicació pressupostària
de despeses 110.92000.62700 Obres XCBAM (Cabrera, Cabrils i Teià), del pressupost 2022
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del Consell Comarcal el Maresme, condicionada a l’aprovació definitiva de la Modificació
Pressupostària Nº 5/22 del punt tercer.
SISÈ.- TRAMITAR la contractació anticipada de les obres, condicionada a les aprovacions
definitives del Projecte executiu i la Modificació pressupostària Nº 5/20222, per procediment
ordinari obert i PUBLICAR l’anunci de la licitació en el perfil del contractant amb la finalitat
que les empreses interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini de 26
dies naturals següents a la publicació de l’anunci.
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