ÒRGAN

EXPEDIENT

INF

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2022000709

Codi Segur de Verificació: 7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7d340043
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1948822
Data d'impressió: 13/05/2022 13:20:29
Pàgina 1 de 8

SIGNATURES

Ì7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7dÇB KRÎ

DOCUMENT

1.- Manuel Moreno Barrio (SIG) (Enginyer Tècnic Municipal), 10/05/2022 11:15

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU AL CONTRACTE PER
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ESTABILITZACIÓ D´UN VESSANT
ESLLAVISSAT LOCALITZAT AL MARGE DRET DEL RIU LA TORDERA AL
SEU PAS PER EL CARRER CAMÍ DE LA FONT, 1-4. Expedient: X2022000709

1. Antecedents i necessitat del contracte
La necessitat del contracte deriva de la necessitat de mitigació del risc
d’esllavissades i consolidació dels talussos, arrel dels episodis de pluges
torrencials vinculats al temporal “Gloria”, ocorregut durant el mes de gener del
passat any 2020, durant el dies 19 i 23, i que van provocar greus esllavissades
en aquest punt.
Es vol mitigar el risc associat a nous moviments de massa en el vessant localitzat
al marge dret del Riu Tordera, per tal de garantir la seguretat de les persones i
béns localitzats en la coronació i els entorns.
Per tal efecte, es proposa l’execució d’un sistema flexible de geomalles
bulonades per a la protecció de la resta de la superfície i per la millora dels
paràmetres geotècnics del subsòl.
Es té previst complementàriament la reposició del paviment del carrer per tal que
garanteixi la seva seguretat, estabilitat i funcionalitat als efectes de restaurar la
circulació de vehicles i vianants pel marge de l’alineació afectada, amb unes
biones o barreres de seguretat, com a protecció passiva del vial.

2. Manca de mitjans personals

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

No s’aplica.

3. Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es preveu la divisió per lots.
Per la dimensió de l’obra i les dificultats de coordinació que implicaria fer diferents
lots, no es considera adient la divisió de l’objecte del contracte en lots.
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4. Procediment
Procediment obert simplificat en virtut d’allò que estableix l’article 159 i de la
LCSP tenint en compte que el valor estimat del contracte és igual o inferior a
2.000.000 €.
Qualificació del contracte: Contracte d’obres
Codi CPV: 45111230-9 Treballs d’estabilització del terreny
Durada: 2,5 mesos
5. Criteris d'adjudicació i avaluació de les ofertes de licitació
Per l’adjudicació del contracte es considera la regla general de pluralitat de
criteris d’adjudicació segons es determina en els plecs tècnic i administratiu, als
efectes que l’adjudicació es realitzi d’acord amb la millor relació qualitat-preu.
Els criteris per l’adjudicació de les ofertes presentades seran segons valoració
de criteris objectius i també subjectius amb un total de fins a 100 punts, segons
la següent avaluació:
5.1. Criteris de valoració automàtics. Màxim 75 punts
a) Oferta econòmica sobre el pressupost licitat. Fins a 60 punts
El pressupost de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació
màxima de fins a 60 punts per aquest criteri.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació, i la màxima
puntuació a l’oferta més baixa presentada i admesa, puntuant-se la resta
d’ofertes segons la següent fórmula:

𝑂𝑣 − 𝑂𝑚
1
𝑃𝑣 = [1 − (
) × ( )] × 𝑃
𝐼𝐿
𝑉𝑃
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On:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Puntuació màxima Criteri econòmic (60 punts)
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació = 1,6 (d’acord a la Directriu 1/2020)
La fórmula seleccionada per a la determinació de la puntuació de l’oferta
econòmica i el valor de ponderació s’ha establert d’acord amb la Directriu 1/2020.
b) Qualificació de personal propi. Fins a 10 punts
Disponibilitat de personal propi amb certificat de realització de Curs de treballs
verticals.
2 punts per cada treballador assignat específicament a aquesta obra, amb
certificat de realització i superació de Curs de treballs verticals. Amb un màxim
de 10 punts en aquest criteri de valoració.
Acreditar mitjançant Certificat.
c) Termini addicional de garantia. Fins a 5 punts
El termini de garantia fixat és de 2 anys a comptar des de la data de final d'obra
que consti a l'Acta de recepció de les obres.

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Aquest pot ser incrementat en un any més, amb un total de 3 anys de garantia
atribuint una puntuació màxima de fins a 5 punts pel licitador que ofereixi aquesta
millora.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no incrementin el termini de
garantia.
Oferiment d'un any addicional de garantia: 5 punts
No oferiment d'un any addicional de garantia: 0 punts

5.2. Criteris subjectes a judici de valor (fins a un màxim de 25 punts)
Documentació a presentar:

ÒRGAN

EXPEDIENT

INF

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2022000709

Codi Segur de Verificació: 7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7d340043
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1948822
Data d'impressió: 13/05/2022 13:20:29
Pàgina 4 de 8

SIGNATURES

Ì7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7dÇB KRÎ

DOCUMENT

1.- Manuel Moreno Barrio (SIG) (Enginyer Tècnic Municipal), 10/05/2022 11:15

a) Programa de treball (Diagrama de Gantt). Fins a 10 punts
Programa de treballs mitjançant un diagrama de Gantt en el que quedin
reflectides les diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en
cadascuna de les fases, els treballs principals de cada activitat amb prou detall
per al seu seguiment, el termini d’execució dels treballs principals i els equips i
rendiments de treballs necessaris, el termini de l’obra i les fites parcials de termini
d’obligat compliment. També cal tenir en compte el termini de lliurament dels
principals materials o equips a instal·lar, i les possibles incidències al servei.
S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques entre les
diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí
crític. Es prendrà com a referència estimativa, l’inici de l’obra a dia 1 de juny
2.022.
Es valorarà el major grau de concreció, coherència i adequació al projecte. (pot
ser un DIN A2 o DIN A3. En tot cas, un únic full. Mida de lletra: Arial 11 pt).
b) Anàlisi del programa i camí crític. Fins a 15 punts

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Breu anàlisi del programa anterior ressaltant els possibles punts singulars que
puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que
es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment
del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels equips principals a
instal·lar i si el seu termini de lliurament pot afectar el pla de treballs, havent
d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels
mateixos. En el cas que l’obra inclogui la instal·lació d’equips, també s’indicarà
si el seu termini d’entrega pot afectar el pla de treballs, havent d’indicar en aquest
cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. En el cas de l’obra
inclogui afectació al servei, s’indicarà també el temps de la durada i la seva
planificació.
Es valorarà el major grau de concreció, coherència i adequació al projecte.
(màxim 3 fulls DIN A4 per les dues cares. Mida de lletra: Arial 11 pt).
6. Dades econòmiques del contracte
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicació
Exercici
pressupostària

Import
sense IVA

IVA 21%

Import total

1.1531.61915

98.982,14 €

20.786,25 €

119.768,38 €

2022

Durada del contracte
Durada: 2,5 mesos
Pròrroga
El contracte serà prorrogable de forma expressa fins un mes, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 3,5 mesos.
Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 108.880,35 € més 22.864,87 € d’IVA 21%,
resultant un total de 131.745,22€.
Tenint en compte que s’admet una possible modificació de contracte d’un 10% de
l’import base de licitació, resulta que el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que
disposen l’article 101 i concordants de la LCSP,

el mètode de càlcul per determinar

l’import del VEC seria el següent:
Concepte
10% possible
modificació contracte
TOTAL

Import sense IVA
98.982,14 €

IVA 21%
20.786,25 €

Import total
119.768,38 €

9.898,21 €

2.078,62 €

11.976,84 €

108.880,35 €

22.864,87 €

131.745,22 €

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

7. Condicions mínimes de la solvència tècnica i econòmica i altres
requeriments exigits per a presentar-se a la licitació
La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar pel mitjà següent:
a) volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit a
l’any de més volum dels tres últims acabats i ha de ser una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any.
La solvència professional o tècnica i altres requeriments pels mitjans següents:
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a) 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.
b) Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys, que siguin
del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del present
contracte, que inclogui l’import, dates, i el destinatari, públic o privat.
Valors o requisits mínims:
En aquesta relació ha de constar com a mínim obres que siguin del mateix
grup o subgrup de qualificació que el corresponent al present contracte, o
del grup o subgrup més rellevant, l’import anual acumulat de les quals en
l’any de major execució sigui igual o superior al de l’import del contracte.
Acreditació documental:
Certificats de bona execució per a les obres i subministrament més
importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc de
subministrament i d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats de bona execució
de les obres incloses en la relació, si el seu destinatari fos una entitat del
sector públic, podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació
per l’autoritat contractant de les obres i el subministrament.
Classificació del contractista

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La classificació del contractista no és un requisit imprescindible en aquest contracte atès
que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €, d’acord amb l’article 77 de la
LCSP.
-

Grup A: Moviment de terres i perforacions.
o Subgrup 01: Desboscaments i buidatges.
 Categoria: 1 fins 150.000 €

-

Grup: K. Especials
o Subgrup: 2. Sondatges, injeccions i estacades
 Categoria: 1 fins 150.000 €

8. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP en aquesta contractació es preuen les
següents condicions especials d’execució:
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1. Que l'empresa contractista garanteixi la afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte.
A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment.
2. Que l'empresa contractista garanteixi el pagament en temps i forma dels
salaris del personal adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho
sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquest compliment.

9. Condicions derivades d’aprovació definitiva del projecte
El contracte quedarà condicionat a possibles modificacions que es puguin
produir durant el procés d’aprovació definitiva del projecte, el qual està en
període d’exposició pública.
El contracte també queda condicionat a les prescripcions indicades a
l’autorització de l’obra (ja informada favorablement), per l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), ja que les obres s’ubiquen a zona de domini públic hidràulic (DPH),
zona de servitud (ZS) i zona de policia de lleres (ZP).

10. Possibilitat de modificació del contracte

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits
i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta
de normativa aplicable.
També es preveu la modificació del contracte (art. 204), tot justificant-ho en
l’expedient, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
Modificació del preu del contracte i de les seves prestacions fins a un
màxim del 10 % del valor del contracte.
La modificació del preu del contracte i de les seves prestacions s’admet fins un
màxim del 10%, atenent que sorgeixin imprevistos a l’hora de realitzar les obres
on poden sorgir elements i infraestructures de servei ocultes en el subsòl que
exigeixen intervencions amb unitats d’obra no previstes o amb major amidament
d’unitats d’obra previstes, que en qualsevol cas caldrà justificar. També per
possibles requeriments provinents de l’aprovació definitiva del projecte.

ÒRGAN

EXPEDIENT

INF

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA

X2022000709

Codi Segur de Verificació: 7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7d340043
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_1948822
Data d'impressió: 13/05/2022 13:20:29
Pàgina 8 de 8

SIGNATURES

Ì7aaaefd1-3868-438c-9117-309c7dÇB KRÎ

DOCUMENT

1.- Manuel Moreno Barrio (SIG) (Enginyer Tècnic Municipal), 10/05/2022 11:15

Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en les clàusules només podrà efectuarse quan es compleixin els requisits, i concorrin els supòsits previstos en l’article
205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la
LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
11. Assegurança
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per riscos professionals per un import mínim de 250.000 euros.

12. Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 anys (24 mesos), llevat que s’hagi presentat
alguna millora per part de l’adjudicatari, a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada pel que fa al retorn d’avals i fiances
corresponents al contracte.
Santa Maria de Palautordera, a data de signatura electrònica

Enginyer Tècnic Municipal
Manuel Moreno Barrio

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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