Ajuntament
Sant Pere de Ribes

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
ÀREA GESTORA DE L’ACTUACIÓ: ESPAI PÚBLIC
ÀREA GESTORA DELS TREBALLS: URBANISME I URBANITZACIONS
2019_01_0032. PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU I ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT CONDICIONAMENT AVINGUDA MAS D’EN SERRA
TRAM 1 ENTRE C/SANT JORDI I C/EUGENI D’ORS DE LES ROQUETES
2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
a) Descripció:
L’objecte d’aquest projecte és el condicionament del tram de l’Avinguda Mas d’en Serra
que va des del carrer Sant Jordi fins al carrer Eugeni d’Ors:
Es manté la secció viària actual, se substitueix la pavimentació de les voreres, es
reasfalta el vial, s’incorpora l’arbrat i es renoven les xarxes d’aigua, clavegueram i
enllumenat, degut al seu mal estat, se soterren els creuaments de la xarxa de baixa
tensió aèria existent i s’inclou la xarxa de rec.
Els arbres es planten en jardineres realitzades “in situ” , el material de les quals serà
acer corten i en el costat de la vorera s’hi inclou un banc de fusta. L’espècie d’arbrat
són magnòlies.
En referència a les xarxes es realitzen les següents actuacions:






Respecte la xarxa d’enllumenat es mantenen els punts de llum existents però es
substitueixen la columna i la llumenera.
En referència a la xarxa elèctrica se soterren els tres creuaments que hi ha al
carrer i són aeris.
Respecte la xarxa d’abastament d’aigua se substitueixen les canonades existents
per polietilè de diàmetre 400mm.
En quant a la xarxa de clavegueram se substitueix la xarxa existent des del P-1557
fins al P-123 per una polietilè.
En quant a la xarxa de reg s’instal·laran a les noves jardineres i disposarà al
comptador.

b) Lots: No hi ha lots
El fet que en la gran majoria d’obres d’urbanització no existeixen especialitats
preponderants sobre d’altres i que la necessitat de simultaniejar diferents processos
d’obra i així com de coordinar als diferents contractistes per a diferents lots podria
comportar el risc de fer una execució excessivament complexa que dificultaria en excés
l’adequada execució i gestió de l’obra, fa considerar convenient la no divisió en lots.
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c) Codificació:
45233251-3 Trabajos de repavimentación
d) Es preveu que en la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2019 s’aprovi
definitivament el projecte.
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada
L’execució de les obres del projecte de l’Avinguda Mas d’en Serra tram 1 s’emmarquen
dins el Pla de Reactivació Municipal pel foment de l’ocupació i la reactivació social, contra
la pobresa i l’exclusió social de Sant Pere de Ribes.
Amb l’execució de les obres d’aquest projecte els veïns de Les Roquetes podran disposar
d’un espai públic de qualitat que facilitarà les relacions socials, millorarà l’ocupació de
l’espai públic i la relació entre els usuaris dels locals existents, els vianants i els habitatges
i possibilitarà la reactivació econòmica de l’entorn on se situa alhora que es millorarà
l’accessibilitat i la mobilitat d’aquest carrer.
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir
Mitjançant el present contracte es satisfaran de manera directa, clara i proporcional les
necessitats detallades anteriorment.
3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Responsable del contracte
La direcció facultativa que es contractarà externament en un procediment diferenciat al de
l’execució de l’obra.
4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats
4.1. Pressupost base de licitació sense IVA: 285.919,86€
IVA (21%): 60.043,17 €
Pressupost Base de licitació Total: 345.963,03 € (IVA inclòs)
BASE
IMPOSABLE
285.919,86 €

IVA
21%
60.043,17 €

TOTAL
345.963,03 €

4.2. El sistema de determinació de preus ha estat: Preus unitaris dels diferents elements
constructius.
5.- Consignació pressupostària
PAM: 3.2.1
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PROJECTE: 2019_01_0032 Supressió barreres arquitectòniques, millora accessibilitat, places i
carrers.
Aplicació pressupostària: 33000 1532 60900 SBA, millora accessibilitat, places i carrers –
Inversió nova infraestructura.
6.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
El termini previst per a l’execució de les obres descrites en el projecte d’urbanització és de 88
dies laborables.
A comptar des de la data de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de
l’Acta d’inici d’obres.
El contracte únicament serà prorrogable, en el cas que durant el termini d’execució es produeixi
algun dels supòsits de modificacions del contracte.
7.- Criteris per a l’adjudicació
Per determinar la millor oferta relació qualitat-preu es tindrà en compte varis criteris de
valoració relacionats principalment amb la qualitat del procés d’execució, la seguretat, aspectes
mediambientals i socials i en segon terme econòmics atenent al tipus de contracte a realitzar.
Aquests criteris són els que s’especifiquen a continuació:
Sobre un total de 100 punts, distribuïts en la forma següent (per ordre decreixent d’importància
i ponderació):
1. CRITERIS QUE NECESSITEN UN JUDICI DE VALOR
1.1. Memòria descriptiva del procés d’execució
1.1.1. Elaboració d’un estudi del procés 20 punts
constructiu i millores al procés previst en
el projecte
1.2. Pla d’obres
1.2.1. Coherència del pla d’obres en relació a 12 punts
l’oferta
1.3. Memòria de seguretat i salut
1.3.1. Propostes de perfeccionament de les 8 punts
mesures de seguretat i salut
1.4. Pla de gestió mediambiental
1.4.1.
Propostes
per
reduir
l’impacte 3 punts
mediambiental que pugui produir l’obra
1.4.2. Propostes per millorar l’estalvi energètic de 3 punts
l’obra
1.5. Pla de presentació de la documentació de tancament de l’obra
TOTAL

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
20 punts

12 punts
8 punts
6 punts

4 punts
50 PUNTS
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2. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
2.1. Oferta econòmica
2.2. Acreditació de l’experiència de l’equip de treball
2.2.1. Experiència cap d’obres
2.2.2. Experiència encarregat d’obra
2.2.3. Experiència responsable seguretat i salut
TOTAL

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
40 punts
10 punts
5 punts
3 punts
2 punts
50 PUNTS

Les millores incloses en les propostes descrites mitjançant judici de valor formaran part del
contracte i s’entén que es troben incloses dins del preu de l’oferta econòmica, sense poder
reclamar-se quantia addicional per la seva implantació.
1. Criteris que necessiten un judici de valor .......................................... fins a 50 punts
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 25 punts en la proposta tècnica, dels
que 15 punts han de ser obtinguts de la valoració en els criteris 1.1 i 1.2. del quadre.
Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior seran rebutjades en estimar-se
tècnicament insuficients, procedint l’exclusió del present procediment. Respecte els licitadors
que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable
mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics.
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 6 pàgines DIN-A4, a una cara (3
fulls a doble cara) mida Arial 11. Per la confecció del Pla d’Obres (punt 1.2) el licitador podrà
emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 6
pàgines. No computaran a l’extensió màxima de fulls l’índex, separadors i d’altres de similars,
Els fulls que excedeixin de l’extensió màxima de no es tindran en compte a la valoració.
1.1.Memòria descriptiva del procés d’execució ....................................... fins a 20 punts
1.1.1. Elaboració d’un estudi del procés constructiu i millores al procés previst en el
projecte ..................................................................................................... 0 a 20 punts
Es puntuarà l'estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
- Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per a la identificació dels
aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter crític en el procés
constructiu. L'oferent presentarà una descripció justificada del procés d’execució de
l'obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d'execució í
les tasques principals.
- Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes
significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Exhaustiva i coherent

Identificació de les
generalitats
10

Identificació aspectes
significatius
10
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Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no
rellevant

1.2.

7
5

7
5

2,5

2,5

0

0

Pla d’obres ................................................................................ fins a 12 punts

1.2.1.

Coherència del pla d'obres en relació a l'oferta ......................... 0 a 12 punts

L'oferent proposarà el pla d'obres que consideri més adient per a l'execució dels
treballs en base el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites,
tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. S’indicarà la previsió de
certificacions valorat (sense indicació de l'import de la seva oferta, es farà referència
a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d'una justificació
de la mateixa.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors
que es detallen a continuació:
Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte als
treballs objecte de licitació.
Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l'aportació d'informació que
permeti apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i realitzable.
Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d'executar els treballs
conforme al pla d'obres presentat.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Exhaustiu
Correcte
Bàsic
No aporta o amb informació no
rellevant

Concreció
4,00
2,75
1,50
0,00

Justificació de
rendiments

Coherència

4,00
2,75
1,50
0,00

4,00
2,75
1,50
0,00

1.3.
Memòria de Seguretat i Salut .................................................... fins a 8
punts
1.3.1.

Propostes de perfeccionament de l'estudi de seguretat i salut .. 0 a 8 punts
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Propostes de perfeccionament de l’estudi de seguretat i salut del projecte (fins a un
màxim de 4 propostes). Es valorarà cada proposta de forma individual amb un màxim de
2 punts per proposta. S’haurà de presentar una breu descripció de la justificació de la
proposta i la seva incidència sobre les generalitats del procés constructiu i la seguretat
i salut.
Sistemàtica de valoració:
Descripció
Perfeccionament que aporta solució total
Perfeccionament que redueix substancialment la
problemàtica
Perfeccionament que redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb informació no rellevant

1.4.

Propostes de l’estudi de
seguretat i salut
2,00
1,50
1,00
0,00

Pla de gestió mediambiental .............................................fins a 6 punts

1.4.1. Propostes per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l'obra
.................................................................................................................... 0 a 3 punts
L'oferent presentarà propostes per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir
l’obra, justificant el seu ús, eficiència i viabilitat sobre les generalitats del procés
constructiu (fins a un màxim de 3 propostes). Es valorarà cada proposta de forma
individual amb un màxim de d’1 punt per proposta.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors
que es detallen a continuació:
Sistemàtica de valoració:
Descripció

Millora que aporta solució total

Propostes per reduir l’impacte
mediambiental que pugui
produir l’obra
1,00
0,75

Millora que redueix substancialment la problemàtica
Millora que redueix de forma apreciable la problemàtica

0,50

No aporta o amb informació no rellevant

0,00

1.4.2. Propostes per millorar l'estalvi energètic de l'obra ....................... 0 a 3 punts
L'oferent presentarà propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum
energètic durant l’execució de les obres i segons el procés constructiu proposat
justificant el seu ús, eficiència i viabilitat (fins a un màxim de 3 propostes). Es valorarà
cada proposta de forma individual amb un màxim de d’1 punt per proposta.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors
que es detallen a continuació:
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Sistemàtica de valoració:

Descripció

Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica
No aporta o amb informació no rellevant

Propostes millorar
l'estalvi energètic de
l'obra
1,00
0,75
0,50
0,00

1.5. Pla de presentació de la documentació de tancament de l’obra/legalització
de les instal·lacions ............................................................................ fins a 4 punts
El contractista haurà de presentar una planificació/estudi que identifiqui aquells
documents que haurà de lliurar en el moment del tancament de l'obra així com
per a la legalització de les instal·lacions.
Sistemàtica de valoració:
Descripció

Tancament de l’obra

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació no rellevant

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

2. Criteris d’avaluació automàtica ........................................................... fins a 50 punts
2.1. Millora en l’oferta econòmica: ..................................................................... fins a 40 punts
L’oferta econòmica dels licitadors serà d’un import que en cap cas superarà l’import
corresponent al preu de licitació fixat en el present plec.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació
sense incloure l’IVA i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la
següent formula:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 40
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1
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*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de
juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

*Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància
entre els imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que
l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
2.2. Acreditació de l’experiència de l’equip de treball ............................. fins a 10 punts
Donades les característiques de l’obra a executar que corresponents a un projecte
d’urbanització que s’ubica en un entorn molt cèntric i comercial del nucli on hi ha molta
afluència de persones es valorarà amb un màxim de 10 punts l’experiència de l’equip de treball
assignat, d’acord amb els següents criteris:
Caldrà acreditar que l’empresa adjudicatària disposa d’un equip humà adient pel
desenvolupament del que constitueix l’objecte del contracte, tant pel que fa a l’aspecte de la
titulació acadèmica, com pel que fa a l’acreditació de la seva experiència professional en l’àmbit
de l’objecte del contracte.
En concret, s’estima necessari que l’empresa compti, en fase d’execució, com a mínim, amb les
següents persones:
-

Un cap d’obra, que caldrà que disposi d’una titulació mínima, arquitecte, arquitecte/a
tècnic/a o enginyer tècnic/a competent per el tipus d’obra a executar.

-

Un encarregat d’obra amb experiència en el procés constructiu. Com a mínim haurà
de tenir la categoria corresponent a oficial de primera paleta.

-

Un responsable de seguretat i salut, que caldrà que disposi de la titulació mínima de
tècnic de prevenció de riscos laborals.

Aquestes persones hauran de poder acreditar experiència laboral suficient en la realització de
les tasques assignades, valorant els mèrits o reconeixements atorgats a l’equip humà de
l’empresa adjudicatària, per la seva especial qualitat en actuacions de millora i /o adequació de
l’espai públic.
L’acreditació de dita experiència en la tasca proposada en actuacions de millora i /o adequació
de l’espai públic s’haurà de fer mitjançant aportació de certificats a nom de les persones
proposades per a cadascuna de les tasques emesos per les corresponents entitats, públiques o
privades. En els certificats o declaració del representant legal hi constarà una descripció de les
obres i s’indicarà l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.
Les actuacions que no estiguin degudament acreditades a nom de la persona proposada, no
seran tingudes en compte.
Es valorarà:
-

Acreditació de mèrits o experiència professional de la persona que es proposa com a
cap d’obra, amb una puntuació màxima de 5 punts:
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-

Acreditació de mèrits o experiència professional de l’encarregat d’obra que es
proposen, amb una puntuació màxima de 3 punts:


-

Per serveis prestats a l’Administració pública o en l’àmbit privat desenvolupant les
mateixes o anàlogues funcions, a raó de 0,25 punt per obra executada exercint
funcions de cap d’obra amb un màxim de 5 punts.

Per serveis prestats a l’Administració pública o en l’àmbit privat desenvolupant les
mateixes o anàlogues funcions, a raó de 0,25 punt per obra executada amb un
màxim de 3 punts.

Acreditació de mèrits o experiència professional del responsable de seguretat i salut
que es proposen, amb una puntuació màxima de 2 punts:


Per serveis prestats a l’Administració pública o en l’àmbit privat desenvolupant les
mateixes o anàlogues funcions, a raó de 0,20 punt per obra executada amb un
màxim de 2 punts.

8.- Justificació de la conveniència de la valoració de l’experiència de l’equip de treball
Atenent a les característiques de l’obra a executar que corresponen a un projecte
d’urbanització que s’ubica en un entorn molt cèntric i comercial del nucli on hi ha molta
afluència de persones es considera convenient incloure com a criteri de valoració l’experiència
laboral de l’equip humà de treball encarregat de la supervisió i control de la qualitat i bona
execució de les obres i la seva seguretat i salut.
La titulació acadèmica i l’experiència del cap d’obra, l’encarregat d’obra i el responsable de
seguretat i salut en actuacions d’ampliació i reforma interior es clau per a l’execució del
contracte de manera significativa en termes de qualitat i seguretat, podent-se millorar el cost
final i el termini.
El/La cap d’obra és responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant
la qualitat, el pressupost i el terminis.
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que
poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de
l’execució, el cost, o la reducció dels terminis.
L’encarregat/da d’obra és responsable de l’execució material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. La seva
experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar situacions que poden
dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i organitzar amb
major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de treball.
El/La tècnic/a de prevenció de riscos és responsable de controlar i vetllar per la implementació i
compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. La seva experiència en
actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a la tipologia d’obra en
execució, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències
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precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar les condicions de seguretat i
salut de l’actuació.

9.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
a) Classificació empresarial:
No és obligatòria
No obstant, els licitadors podran acreditar la seva solvència mitjançant l’acreditació de la
corresponent classificació de l’empresa licitadora ajustada a l’objecte del contracte.
La classificació requerida és:
SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA
Actual

6 Obres viàries sense qualificació específica

C

2

GRUP
G Vials i pistes

S’admet fotocòpia simple del certificat que acrediti la corresponent classificació.
El certificat s’acompanyarà d’una declaració responsable formulada pel licitador sobre la seva
vigència i que les circumstàncies que varen servir de base per a la seva obtenció no han
experimentat cap variació.
b)

Criteris de solvència tècnica

1.- El criteri per l’acreditació de la solvència tècnica serà la relació dels principals treballs
realitzats en els darrers cinc (5) anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari públic o
privat d’aquests.
Mínim: serà requisit necessari que en aquesta relació hi consti haver executat com a mínim una
(1) obra anàloga a l’objecte del contracte en els darrers 5 anys. S’entendrà com a anàlogues a
l’objecte del contracte les actuacions d’urbanització a l’espai públic per un import superior a
300.000 euros IVA inclòs.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats dels sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quant els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un
certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs o serveis.
Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà la seva bona execució.
Aquelles empreses amb una antiguitat inferior a cinc (5 anys) estaran exemptes d’acreditar la
solvència per aquest mitjà.
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2.- L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo
correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i
qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte, de
conformitat amb l’article 76 de la LCSP.
L’empresa haurà de prendre el compromís d’adscriure a l’execució d’aquest contracte el mitjà
personal següent:
- Delegat d’obra: Titulat amb la capacitat suficient per a representar a l’empresa en tot allò
que afecti l’execució de l’Obra. El titulat proposat com a delegat d’obra haurà de tenir la
titulació acadèmica i professional idònia a les especialitats tècniques necessàries i
adequades per a l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar. El titulat proposat
podrà posseir la titulació comunitària homologable.
Presentació currículum professional
- Cap d’obra: La persona amb qui l’Ajuntament i la direcció d’obra tractarà. Cal que tingui
un coneixement exhaustiu dels treballs que s’estan realitzant: control de l’execució dels
treballs realitzats, control del planning d’obra, pressupost, contractacions, seguretat,
prevenció.
Cal que assisteixi a totes les visites d’obra acordades, normalment 1 cop per setmana.
Assistència a l’obra el necessari per desenvolupar la feina amb rigor i professionalitat.
Titulació: El/la cap d’obra haurà d’estar en possessió del títol d’aquitecte/a,
arquitecte/a tècnic/a o enginyer tècnic/a competent per el tipus d’obra a executar.
Haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en obres anàlogues a
l’objecte del contracte: actuacions de millora i /o adequació de l’espai públic per un
import superior a 300.000 euros IVA inclòs.
Acreditació documental: còpia del títol acadèmic i currículum professional.
- Responsable de seguretat i salut: La persona amb qui l’Ajuntament i el coordinador de
seguretat i salut tractarà. Cal que tingui un coneixement exhaustiu dels temes de
seguretat i salut a les obres d’edificació. Cal que assisteixi a totes les visites d’obra amb
el coordinador de seguretat i salut.
Titulació: còpia de la titulació mínima de tècnic de prevenció de riscos laborals i
currículum professional.
Haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en obres anàlogues a
l’objecte del contracte: actuacions de millora i /o adequació de l’espai públic per un
import superior a 300.000 euros IVA inclòs.
- Encarregat d’obra: Persona que estigui a temps complet a l’obra, la funció de la qual
és organitzar i coordinar els treballs dels diferents professionals que intervenen a l’obra.
Desenvolupar tasques de recurs preventiu que s’ajusti al Real Decret 604/2006, en
concret l’article 2. Disposició addicional única. Presència de recursos en “obras de
construcción”
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Titulació: Experiència en el procés constructiu. Com a mínim haurà de tenir la
categoria corresponent a oficial de primera paleta
Haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en obres anàlogues a
l’objecte del contracte: actuacions de millora i/o adequació de l’espai públic per un
import superior a 300.000 euros IVA inclòs..
Acreditació curs de Prevenció de Riscos Laborals de 60 hores.
Currículum professional
Els documents han d’indicar la titulació, el nom i NIF de les persones anomenades i hauran
d’anar signats pel licitador i per la persona proposada acceptant el nomenament.
Dits nomenaments poden recaure en el mateix o diferents tècnics. El licitador, en cas d’ésser
adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d’obra ni el cap d’obra ni l’encarregat
d’obra sense la prèvia conformitat escrita de l’Ajuntament.
3.- Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional següent:
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el
domicili social de l’empresa
9.- Mesa de contractació
-

Àrea de Territori: Marta Vidal Vidal, arquitecta i Rosa Riba Vilanova, arquitecta.

10.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Per a determinar si una oferta té valors anormals o desproporcionats, es tindrà en compte:
-

En cas d’un sol licitador: el preu ofertat.
En cas de dos o més licitadors: un còmput sobre la puntuació total d’aquells criteris
definits en els plecs, que impliquin una repercussió econòmica a la licitadora, que en
aquest cas són:
o

El preu ofertat

L’oferta global d’un licitador es considerarà que presenta valors presumptament en situació de
baixa anormal o desproporcionada si es compleix alguna de les següents condicions:
a) Quan concorri un sol licitador, l’oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de
licitació en més d’un 25%.
b) Quan hi hagi dos licitadors, la que sigui superior en més d’un 10% en puntuació de
l’oferta global a l’altra oferta. En qualsevol cas es considerarà desproporcionada una
baixa econòmica superior al 25% del preu de licitació.
c) Quan hi hagi tres o més licitadors, les que siguin superiors en un 8% a la mitja
aritmètica de les puntuacions de l’oferta global obtingudes. No obstant, si en aquestes
ofertes n’hi ha d’inferiors a la mitja en un 4%, es procedirà al càlcul de la nova mitja
aritmètica només amb les ofertes que es troben en el supòsit de ser superiors a la
mitjana aritmètica en un 4%. Si el nombre d’aquestes darreres ofertes és inferior a tres,
la nova mitja aritmètica es calcularà sobre les tres ofertes de major puntuació.
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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 permetin els serveis prestats.
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 prestar els serveis.
El respecte de 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.
O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.

En relació al pressupost amb preus unitaris desglossats que si s’escau es pugi sol·licitar per
part de la Mesa de Contractació o presentar el licitador, com a documentació complementaria,
per a justificar els valors anormals o desproporcionats, no seran mai els que regiran el
contracte. Els que regiran el contracte seran els que resultin del coeficient de baixa aplicat en
l’oferta econòmica presentada.
11.- Autorització de variants
No s’admeten variants
12.- Drets i obligacions específiques del contractista
No són necessàries més de les que s’estableixin legalment o bé les que s’han fixat fins a la
data en contractes similars
13.- Lloc de lliurament
No s’escau lliurament de treballs
14.- Condicions especials d’execució del contracte
Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic o mediambiental.
- Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
- El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.
- Els licitadors i els contractistes assumeixen la obligació de garantitzar la seguretat i la
protecció de la salut en el lloc de treball, el compliment del conveni col·lectiu sectorial i territorial
aplicable al contractista i als seus subcontractistes.
Obligacions de caire social per a l’empresa adjudicatària i els subcontractistes.
- L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra la normativa destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial
d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats
que es preveuen en la clàusula 2.4 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats. L`obligació de l’empresa contractista i el deure de comprovació i d’imposició de
penalitats de l’Administració resta limitada als supòsits en què l’import de subcontractació sigui
igual o superior al 30% del preu del contracte.
- Que l’empresa disposi d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes; d’acord
amb l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes,
segons el qual, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes mesures s'han de
negociar i, si s'escau, acordar amb els representants legals dels treballadors en la forma que
determini la legislació vigent. En aquest sentit, han d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat:
a) Les empreses amb més de 250 treballadors, d’acord amb el que estableix l’article 45 de
la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes que s’hi
hagin establert.
c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi acordat en
un procés sancionador.
15.- Obligacions essencials
-

El Contractista quedarà vinculat per la proposta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.
El compliment de les condicions especials d’execució del present Plec tindrà el caràcter
d’obligació contractual essencial.
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-

L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l’oferta.

16. Causes especials de resolució del contracte
Les previstes legalment
17.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la
seva no necessitat
Recepció: Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptible de ser
executada per fases que puguin ser entregades a l’ús públic.
Garantia: S’estableix un termini de garantia de les obres de 6 anys
18.- Subcontractació
La subcontractació no pot ultrapassar el 60,00% del valor estimat del contracte, de conformitat
amb el que disposa l’article 215 i següents de la LCSP.
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte
que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que
vulgui encomanar la seva realització.
En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat
de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord
amb l’art.71 LCSP. El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de
contractació qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous contractistes.
19.- Cessió
Sí es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent NO
han estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte, amb el ben entès que de la cessió
no resulti una restricció de la competència.
20.- Compromís d’adscripció de mitjans
Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el
contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de
la LCSP. Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat
a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP
21.- Modificacions de contracte
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21.1 Modificacions previstes al Plec de clàusules administratives: art. 204 Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
Es preveuen les següents causes objectives de modificació contractual:
-

Derivades de requeriments per part de l’Ajuntament que comportin adaptacions de les
funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions
de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial.

-

Derivades de canvis de materials, equips d’instal·lacions, eficiència energètica,
acabats, homogeneïtat de models, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de
l’Ajuntament.

-

Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades
per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o
aturada de les obres.

-

Derivats de l’existència de serveis de clavegueram, foses sèptiques,
telecomunicacions, electricitat, aigua, gas, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària
afectació per a l’execució dels treballs.

-

Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix.

-

Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents.

-

Derivades de la trobada de terreny en roca en l’excavació de terres.

-

Derivades de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs
per tal de minoritzat les immissions a la circulació.

-

Derivades de canvis en les solucions del projecte degut a l’autorització preceptiva
d’organismes competents en la matèria (ACA, Generalitat, etc)

L’import màxim de les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant
l’execució del contracte per les causes descrites anteriorment serà el resultat d’aplicar el
percentatge del 20% sobre el preu inicial del contracte, és a dir 60.043,17 € (21% IVA no
inclòs) o 72.652,23 € (21% IVA inclòs).
21.2 Modificacions no previstes al Plec de clàusules administratives: art. 205 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Al pressupost derivat de les modificacions del contracte previstes a l’art 204 i 205 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic s’aplicarà el mateix coeficient de
baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.
Se signa la present memòria sens perjudici del que en resulti de la seva revisió i fiscalització
per part de la secretaria i intervenció municipal atenent als aspectes jurídics i econòmics que
se’n deriven del document
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22.- Assegurança de responsabilitat civil
L’adjudicatari haurà de concertar una assegurança de responsabilitat civil per respondre de les
lesions, danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’execució de l’obra. Indemnitzar els
danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el
desenvolupament de l’obra, a excepció que el dany hagi estat produït per causes imputables a
l’Administració.
23.- Documentació a facilitar per l’administració municipal
L’Ajuntament haurà de facilitar al contractista 1 CD en suport digital (editable i PDF) del
projecte bàsic-executiu i estudi bàsic de seguretat i salut condicionament avinguda Mas d’en
Serra tram 1 entre el c/Sant Jordi i C/Eugeni d’Ors.

Gestora de l’actuació

El regidor responsable
Vist-i-plau
Sant Pere de Ribes, 29 de novembre
Sant Pere
del de
2019
Ribes, 2 de desembre
Sant del
Pere
2019
de Ribes, 2 de desembre del 2019

Silvia Cabanas
Cap d'Espai Públic

Gestor dels treballs

Júlia González Bou
Montserrat Vico
Cap del Servei de Planejament,Regidora Espai Públic, Medi Ambient,
Gestió Urbanística i Projectes Mobilitat, Transició Energètica i Smart Cities
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