INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
D’OBRA “MILLORA I ARRANJAMENT DE L’ANTIGA VIA DE TREN” PER A
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) emeto el següent informe justificatiu:
1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el projecte
“Millora i arranjament de l’antiga via de tren”, redactat pel/per la tècnic/a Francesc
Sanz Garcia, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de la Corporació de data
7 de maig de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 20 de
maig de 2020 i havent transcorregut el termini de 30 dies hàbils sense que es presentin
al·legacions i reclamacions, el projecte s’ha aprovat definitivament per la Junta de Govern
Local de la Corporació de data 16 de juliol de 2020.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és
 45233300-2
 45233222-1
El present contracte no serà objecte de divisió en lots ja que, la realització
independent de les prestacions compreses a l’objecte del contracte dificultarà la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic , a l’implicar la necessitat de
coordinar l’execució de les diferents prestacions, perdent l’optimització del control de
l’execució global del contracte, incrementant els costos de l’execució per l’existència
de diferents contractistes.
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte
D’acord amb el que determina l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, els municipis tenen l’obligació de prestar una sèrie de
serveis entre els quals es troba la pavimentació del les vies públiques.
En el cas de l’Ajuntament de l’Aldea, la realització d’aquestes s’ha de contractar amb
una empresa en tant que no es disposa dels mitjans materials propis per a realitzar les
obres, així com per a assegurar-ne un resultat adequat en relació al que determina el
projecte. A més, tampoc disposa dels mitjans personals propis suficients i qualificats
per a desenvolupar aquesta tasca i la seva contractació suposaria una despesa
econòmica que actualment aquest Ajuntament no pot assumir.
Aquestes necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte
es desenvolupen en la memòria del Projecte Tècnic.
3. Preu del contracte
3.1.
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 223.270,29 € (IVA inclòs).
3.2.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que determina l’article 101 de la LCSP és
de: 184.520,90 € (IVA exclòs).
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3.3.
Preu del contracte
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han
de complir durant l’execució del contracte.
El servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any

Classificació
econòmica

Àrea de
despesa

Classificació
orgànica

2020

60900

453

1

4. Durada del contracte
El termini d’execució del contracte és de 10 setmanes. Tots aquests terminis
comencen a comptar des de la data de l'acta de la comprovació del replanteig.
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a
comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.
Des de l’Ajuntament es preveu que les obres comencin a partir del dia 1 d’octubre de
2020 i que els treballs de plantada dels arbres, degut a les característiques dels
mateixos, es duguin a terme a partir del dia 15 de novembre de 2020, ja que
necessiten les condicions climatològiques pròpies de la temporada d’hivern per a
garantir-ne el correcte creixement.
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5. Procediment de licitació
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és
farà mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP,
de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació
harmonitzada, pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 22
de la LCSP.
6. Classificació empresarial
En tractar-se d’un contracte d’obra el valor estimat del qual és inferior a 500.000,00 €,
d’acord amb l’article 77.1 a) de la LCSP, l’empresari podrà acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres al grup o
subgrup que correspon al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits de
solvència exigits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
7. Criteris de solvència
7.1.
Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per qualsevol d’aquests mitjans:
a. Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior a 276.781,35 €
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Mitjà d’acreditació: certificat bancari

b. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior al valor estimat del contracte vigent fins a la
finalització del termini de presentació d'ofertes
 Mitjà d’acreditació: pòlissa d’assegurança
c. Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per
un import igual o superior a 276.781,35 €
 Mitjà d’acreditació: comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el
volum de negocis global de l’empresa.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la
per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
En qualsevol cas, la inscripció al RELI o ROLECE acreditarà les condicions de
solvència econòmica i financera de l’empresari.
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7.2.
Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional s’acreditarà per qualsevol d’aquests mitjans:
a. Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme;
si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de
contractació l’autoritat competent.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades
pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es
tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista
sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.
 Mitjà d’acreditació: mitjançant certificat expedit o visat pel mateix.
b. Declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, integrats o
no en l’empresa, dels quals es disposi per a l’execució de les obres, acompanyada
dels documents acreditatius corresponents.
 Mitjà d’acreditació: declaració responsable
c. Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es
disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa pertinent.
 Mitjà d’acreditació: declaració reponsable
Atesa la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat de
24.09.2018 en relació a l'aplicació del requisit d'inscripció en el ROLECE de l’article
159 LCSP, en la qual es posa de manifest la dificultat d'efectuar la inscripció en aquest
registre per acumulació de sol·licituds, fet que pot suposar una limitació de la
concurrència al procediment , amb caràcter excepcional per aquesta licitació, no
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resulta exigible la inscripció dels licitadors en el RELI/ROLECE i es podrà acudir a les
condicions d’acreditació dels requisits d’aptitud per a contractar que estableix la llei
amb caràcter general, sempre que s'acrediti haver enviat la petició d’inscripció al
RELI/ROLECE amb data anterior a la finalització del termini de presentació
d’ofertes.
La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació
del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
8. Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a la millor relació cost/eficàcia.
8.1.
Criteris la ponderació dels quals es automàtica
a. Oferta econòmica .......................................................................................... 0 a 70
Puntuació =
Pmax x MO
O
Pmax: Puntuació màxima
MO: Millor oferta (€)
O: Oferta a valorar (€)

b. Millores ............................................................................................................0 a 30
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Al Plec de Clàusules Administratives Particulars s’hauran de preveure les següents
millores:





1. Millora de l’enllumenat
Col·locació i instal·lació de faroles tipus LED o fotovoltaiques (al projecte es
contempla el corrugat, el toma terra i les arquetes) – Plànol 1
2. Rampes d’accés amb materials antilliscants
Rampa d’accés entre el final del passeig i C/ Lligallo Carvallo – Plànol 2
Rampa d’accés a la Plaça Pompilio – Plànol 5

*Amplada mínima 3,00 m
** Lliure d’obstacles
***En cap cas podran dificultar el pas de l’aigua quan hagin de salvar desnivells i desaigües
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat
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3. Asfaltat als extrems finals del passeig
Al Nord, camí de l’Ermita i carrer Ebre. Al Sud, lateral del Passeig enfront Plaça
Països Catalans – Plànol 3
Opcions:
 Aglomerat en calent
 Formigó imprès



4. Protecció i delimitació amb baranes als trams finals del passeig amb fusta
tractada
Passeig, zona C/ Lligallo Carvallo i zona camí de l’Ermita – Plànol 4



5. Millora de la jardineria en la zona arbrada existent amb pedra decorativa o
similar
Adequació la zona arbrada actual entre el C/ Església i el C/ Vilanova – Plànol 6

1.
2.
3.
4.
5.

MILLORA
Millora de l’enllumenat
Rampes d’accés amb materials antilliscants
Asfaltat als extrems finals del passeig
Protecció i delimitació amb baranes als trams finals del passeig amb
fusta tractada
Millora de la jardineria en la zona arbrada existent amb pedra
decorativa o similar
TOTAL

El Regidor d’Acció Urbana,
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PUNTS
10
8
6
4
2
30

