MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA
SECCIÓ DEL TORRENT DE TELLEDA AL SEU PAS PEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT
CELONI
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1. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Àrea de Medi Ambient i Territori.

2. DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte

Lluís Obach Martínez
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a) L’objecte del contracte és contractar l’execució de les obres contingudes en el Projecte
constructiu d’ampliació de la secció del torrent de Telleda al seu pas pel polígon
industrial de Sant Celoni.
Aquest projecte va ser redactat per Joan Macarró Ortega, enginyer de camins, canals i
ports, de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. i es va aprovar
definitivament per la junta de Govern Local en sessió de 17/06/2021.
Els treballs objecte d’aquest projecte són els propis d’ampliació de la secció de llera en
el tram aigües avall de l’obra de fàbrica que creua la C-35, en el qual s’enretiraran els
sediments acumulats. Així mateix, es construiran dos sorrers aigües amunt, que
permetran la captura i retirada de sediments en un futur.
b) Divisió en lots:
L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte i el pla de
treball previstos per a la seva execució defineix una seqüència d’activitats que
defineixen un camí crític amb activitats entrelligades entre sí. La divisió en lots
d’aquesta obra provocaria que l’execució del contracte fos excessivament difícil o
onerós des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç d’haver de coordinar els
diferents contractistes per als diversos lots, la qual cosa podria comportar un greu risc
de soscavar l’execució adequada del contracte. Per tant, no es divideix en lots atès que
les obres que integren el contracte tenen caràcter complementari entre elles i es troben
vinculades entre sí configurant una unitat que necessita que hagi de ser coordinada per
una sola empresa que controli, coordini i supervisi internament tot el procés.
c) Codificació:

Codi CPA: F CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN
45.24.14 Trabajos de dragado y otras obras hidráulicas
d) S’annexa a aquest informe el projecte indicat, format pels següents documents:
a. Memòria
b. Annex 1. Justificació Hidràulica
c. Annex 2. Estudi de gestió de residus
d. Annex 3. Estudi bàsic de seguretat i salut
e. Annex 4. Justificació de preus
f. Plànols
g. Plec de condicions
h. Pressupost
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Codi CPV: 45232451-8 Trabajos de construcción de canales de desagüe
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2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:
El projecte té per objecte la millora de la secció d’un tram de 230 m del torrent de Telleda, la
seva restauració ambiental i la construcció de dos dessorradors aigües amunt.
La proposta plantejada permetrà millorar substancialment les condicions hidràuliques
d’inundabilitat en el seu entorn immediat. L’augment de la capacitat hidràulica permetrà
desaiguar un major cabal respecte la situació actual, reduïnt els desbordaments del flux
d’aigua. Alhora, la correcta gestió des dessorradors permetrà evitar la colmatació de la llera.
Per tant, mitjançant l’execució d’aquest projecte es preveu evitar la colmatació del torrent i la
conseqüent inundació de l’espai urbà corresponent al polígon industrial Nord-est, atès que
augmentarà la capacitat de desguàs del torrent.
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2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir
Mitjançant la contractació d’una empresa amb la deguda solvència es garanteix de manera
adequada i suficient l’execució de les obres que el projecte redactat defineix com a necessàries
per a assolir l’objectiu proposat i cobrir les necessitats municipals.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:

3.1 Responsable del contracte
D’acord amb l’article 62 de la TRLCSP i per indicació de la Direcció de l’Àrea de Medi Ambient i
Territori, es nomenarà com a responsable del contracte Marta Miralles Cassina, tècnica
municipal.
3.2 Pressupost base de licitació i distribució en anualitats.
3.2.1. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte és de 98.464,38 € (IVA inclòs), segons el
desglossament següent:
PROJECTE

14/07/2021 Tècnic de Territori 6

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

IMPORT
68.382,79 €

13% Despeses generals sobre 68.382,79 €

8.889,76 €

6% Benefici Industrial sobre 68.382,79 €

4.102,97 €

Subtotal

81.375,52 €

21% IVA sobre 81.375,52 €

17.088,86 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

98.464,38 €
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3.2.2. Distribució del Pressupost base de licitació en anualitats
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No escau.
3.3

Consignació pressupostària

La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de la partida d’inversió
05.170A0.61937 i projecte comptable 2019.2.05.9:
Classificació
Orgànica
05
Programa

170A0

15/07/2021 Director de l'Àrea de Medi
Ambient i Territori

Econòmica

61937

Definició
Espai Públic
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS_ Medi ambient_ Administració
general del medi ambient_DESPESES GENERALS MEDI
AMBIENT
INVERSIONS REALS_ Inversions de reposició d’infraestructures
i béns destinats a l’ús general_Altres inversions de reposició en
infraestructures i béns destinats a l’ús general_OBRES DE
MILLORA DEL PLA DIRECTOR DE LLERES

3.4 Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article l’art. 101 de la LCSP és de
81.375,52 € IVA exclòs. Aquest pressupost s'ha d'entendre com a referència d’import màxim.
3.5 Durada i termini del contracte
La durada prevista de les obres és de dos mesos des de la data del replanteig de l’obra.
3.6 Tramitació de l’expedient

Lluís Obach Martínez
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Tramitació ordinària.
3.7 Documentació acreditativa de la solvència
En compliment del que s’estableix a l’article 74 LCSP, els empresaris han d’acreditar que
disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
que es determinin per l’òrgan de contractació.
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i,
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de condicons tècniques
particulars (en endavant, PCTP) i del PCAP.
En tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, no és obligatori
disposar de classificació empresarial. En conseqüència, podran presentar proposicions les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i:
a) Disposin de la classificació empresarial següent:
Grup E

Subgrup 5

Categoria 1

b) O, alternativament, compleixin els criteris de solvència següents:

Marta Miralles Cassina
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b.1) Solvència tècnica – professional. Es pot acreditar de dues maneres diferents:
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b.1.1) Experiència en la realització d’obres de la mateixa naturalesa del contracte
objecte d’aquesta licitació, en el transcurs dels últims 5 anys, amb el requisit mínim
que l’import acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del present contracte. S’acreditarà mitjançant una relació responsable
signada pel licitador que inclogui: títol i descripció de l’obra, import, dates i
destinataris (públics o privats) dels contractes. La relació anirà avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants.
Justificació del criteri: El present criteri està previst supletòriament en l’article 90.2
LCSP, per tant, es considera que no requereix una especial motivació més enllà de
la finalitat de garantir que l’empresa té un cert coneixement en l’àmbit objecte de la
prestació contractual.

Lluís Obach Martínez

Justificació del criteri: Aquest criteri es justifica per garantir l’òptima execució dels
treballs, atès que l’obra ojecte d’aquest projecte inclou treballs de precisió i de
diferents característiques (seccions amb pendents i cotes concretes; tècniques de
bioenginyeria; estructures de formigó...)
En cas d’'empreses de nova creació (entenent com a tal, aquelles amb antiguitat
inferior a 5 anys), cosa que també haurà d'acreditar, es donarà compliment a
l’article 88.2 de la LCSP i per tant, l’apartat b.1.1) no serà d’aplicació i només
hauran d’acreditar la seva solvència tècnica donant compliment a l’apartat b.1.2).
b.2) Solvència econòmica – financera. Volum anual de negocis que, referit a l’any de
major volum de negoci dels 3 últims anys conclosos, haurà de ser almenys el valor
estimat del contracte.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l’empresari estigués inscrit en
aquest registre, i, en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Justificació del criteri: El present criteri està previst supletòriament en l’article 87.3
LCSP, per tant, es considera que no requereix una especial motivació més enllà de
la finalitat de garantir que l’empresa té la capacitat suficient per fer front a les
obligacions econòmiques i financeres que deriven del present contracte.
3.8 Criteris per a l’adjudicació
Com que la prestació de l’obra ja està definida en el corresponent projecte d’obres i el termini
d’execució definit en el mateix és correcte, segons l’article 145 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, es considera que no hi ha aspectes qualitatius que puguin millorar o perfeccionar
l’obra, de manera que l’adjudicació del contracte es farà a l’oferta més econòmica de les
presentades i que no estigui en situació de baixa anormal o desproporcionada segons els criteris
expressats en el punt corresponent.
Juntament amb l’oferta econòmica s’inclourà una declaració responsable mitjançant la qual
l’empresa faci constar expressament el seu parer sobre la viabilitat del projecte i declari que ha
estudiat el projecte, que el considera suficient i que tenint en consideració l’obra a executar i la
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b.1.2) El contractista haurà de disposar d’un cap d’obra amb la titulació d’arquitecte
tècnic o enginyer tècnic, o superior.
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realitat física del terreny considera viable el projecte, podent ésser realitzat pel valor i en el
termini previstos.

3.9 Mesa de contractació.
Membres
Vocals

Titulars
Raquel Ramos
Marta Miralles

Suplents
Jordi Camps Guarch
Jaume Coris Veray

3.10 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
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Per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats s’aplicaran els
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
3.11 Autorització de variants.
No s’admeten variants o millores en les ofertes presentades.
3.12 Garanties exigibles
Garantia provisional: no s’ha de sol·licitar garantia provisional.
Garantia definitiva: serà del 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
Complementària: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia
addicional a l’anterior del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs, en el
supòsit que la seva oferta es trobi en situació d’anormalitat.

Lluís Obach Martínez
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3.13 Drets i obligacions específiques del contractista
A més de les obligacions generals establertes en LCSP, el contractista està obligat a:



3.14 Condicions especials d’execució del contracte
Atès que el contracte suposarà una elevada mobilitat, l’execució del contracte se subjectarà al
compliment de la següent condició especial d’execució d’entre les que enumera l’apartat 2 de
l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre:
a) Compensació del diòxid de carboni equivalent (en endavant, CO2 equiv.)
La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació, per part
del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equiv. Qualsevol
emissió de CO2 equiv. per sobre de zero en l’execució del contracte haurà de ser calculada
i compensada econòmicament pel proveïdor.
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Subscriure una assegurança que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del
contracte, per un import igual o superior al valor estimat del contracte.
Executar les prescipcions indicades en l’Informe previ sobre l’autorització/obra en zona
de protecció de carretera emès pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de la
Generalitat de Catalunya de 17/06/2021 (núm exp. CAB20210375) i que s’adjunta al
projecte.
Executar les condicions de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua de
29/06/2021 (expedient FUE-2021-02008486) i que s’adjunta al projecte.
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Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de presentar
abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui la prestació
executada, les emissions de CO2 equiv. generades i l’equivalent econòmic de les
emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta declaració sobre emissions de CO2 equiv.
l’han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant
l’aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web de la Diputació de Girona
(https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml)
L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà
arribar la persona responsable del contracte, haurà d’especificar el lloc d’origen del
transport (vg. requisits en cas de subministrament), les unitats de maquinària i els tipus
de maquinària mínima a utilitzar a l’obra.

Lluís Obach Martínez

 Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social.
 Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin tenir un control de la compra i
venda de crèdits de GEH
El certificat de compensació dels crèdits ha de contenir, com a mínim, la informació
següent:
 La quantitat de crèdits adquirits i la seva equivalència en tones de CO2 equiv.
 La tipologia i codificació dels crèdits adquirits que permeti la seva traçabilitat
 La raó social de l’empresa compradora els crèdits
 La comprovació de la retirada del mercat i cancel·lació dels crèdits
Els crèdits de GEH utilitzats per a la compensació d’emissions, cal que provinguin de
reduccions d’emissions de GEH de projectes generats i verificats sota uns estàndards de
qualitat. Els crèdits de GEH del mercat voluntari de carboni reconeguts per compensar
en el marc d’aquest contracte són:
 Crèdits de GEH generats en el marc del Programa voluntari de compensació
d’emissions de GEH impulsat per la Generalitat de Catalunya
 VCU (d’acord amb l’estàndard Verified Carbon Standard)
 VER-GS (d’acord amb l’estàndard Gold Standard)
S’acceptaran altres crèdits de GEH per a compensar les emissions sempre que es
justifiquin de manera adequada la seva qualitat. Quan l’adjudicatari hagi obtingut el
certificat de compensació d’emissions, l’ha de lliurar a la persona responsable del
contracte per tal que es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO2 equiv. i es
consideri acomplerta la condició especial d’execució.
Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de
l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv. que originaria l’acompliment d’aquesta
condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació de
Girona (https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml).
3.15 Obligacions essencials
Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de presentar un pla de treball que justifiqui
l’execució de l’obra dins el termini màxim previst i en el que es considerin les afectacions de
serveis i infraestructures.
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La persona responsable del contracte ha de validar la declaració sobre emissions de CO2
equiv. feta per l’adjudictari. Posteriorment, l’adjudicatari ha de compensar el resultat de la
seva declaració mitjançant un certificat emès per una entitat de compra venda de crèdits
de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquestes entitats han de complir els requisits
següents:
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3.16 Pagament del preu
3.16.1. Forma de pagament
El pagament del contracte es farà mitjançant transferències mensuals d’acord amb les
certificacions d’obra executada emeses per la direcció d’obra i aprovades per l’administració
mensualment.
A tal fi s’elaboraran certificacions mensuals de l’obra executada, amb data de la primera
setmana del mes següent, que reflecteixin l’obra executada durant el mes anterior per deducció
sobre l’obra executada a origen dels imports ja certificats anteriorment.
Les factures s’ expediran i es pagaran d’acord amb la normativa vigent sobre factura
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 LCSP.
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3.16.2. Facturació electrònica
Es pot trobar informació al respecte a l’apartat “Facturació electrònica” del web de l’Ajuntament
de Sant Celoni (https://santceloni.cat/), on s’indica entre d’altres els webs de facturació
electrònica gratuïta com b2brouter.net.
El contingut mínim obligatori de la factura electrònica és el següent:
 Número de factura
 Data d'expedició de factura
 Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.
 Descripció de l'objecte del contracte
 Import de la factura: Base Imposable, percentatge impostos (IVA i/o IRPF), import total
de la factura. En el cas d’IVA exempt o no subjecte s’haurà de fer menció al literal legal
de l’article de la llei de l’IVA.
 Compte bancari on realitzar el pagament.
 Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari)
 Codificació DIR3: A les factures electròniques és imprescindible omplir les caselles:
Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora, utilitzant el codi DIR3 L01082021
als 3 camps.
També caldrà que a la factura electrònica hi consti la descripció detallada de l’obra executada.
A l’apartat 3.16.4. “Forma de presentació de les factures” consten més indicacions al respecte.
Les factures que incompleixin el contingut obligatori indicat, seran rebutjades i retornades al
proveïdor sense tramitar.
3.16.3. Procediment d’alta de nou proveïdor
Si el contractista no està donat d’alta al sistema comptable de l’Ajuntament de Sant Celoni, ha
de tenir en compte que abans de presentar la factura ha de donar-se d’alta com a tercer.
Trobarà les indicacions de com fer-ho al web de l’ajuntament:
https://seu-e.cat/ca/web/santceloni/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/proveidors-230

Marta Miralles Cassina
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El contractista haurà de presentar factures a la Intervenció municipal de l'Ajuntament de Sant
Celoni mensualment.
En aplicació d’allò establert en la Disposició addicional 32a LCSP, s’han de tenir en compte les
dades següents a efectes de facturació:
-

Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari de la factura: Àrea de Territori

A cada factura hi haurà de constar:
 Número d'expedient de contractació 2021/3528
 Descripció detallada de l’obra executada i Número de certificació.
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3.17 Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
En compliment del que s’estableix a la LCSP. No procedeix la revisió de preus.
3.18 Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
No és aplicable a aquest contracte
3.19 Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o justificació
de la seva no necessitat
La recepció del contracte es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 243 del LCSP.
El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció.
Aquest període es considera suficient per poder observar el comportament de les obres i poder
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.
3.20 Penalitzacions
Quan el contractista incorri en demora respecte als compliments dels terminis totals i parcials per
causes imputables a ell, l’administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o
per la imposició de penalitats diàries en proporció de 1 Euro per 1.000 Euros de preu de
contracte.

Marta Miralles Cassina

Signatura 1 de 2

14/07/2021 Tècnic de Territori 6

Per incompliment de les condicions especials d’execució, dels criteris d’adjudicació o de les
obligacions a què es refereix l’article 201 LCSP així com per compliment defectuós.
Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que,
motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En
aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
3.21 Subcontractació
La subcontractació de part de les obres es podrà realitzar d’acord amb el que disposa l’article
215 del LCSP.
Els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encomanar la
realització.
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3.22 Cessió
L’adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte,
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Sant Celoni i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
3.23 Compromís d’adscripció de mitjans
No s’especifica.
3.24 Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
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En cas d’empat entre diversos licitadors en l’oferta més avantatjosa es seguiran els criteris de
desempat que s’especifiquen a la LCSP.
Sant Celoni, a data de signatura electrònica
(ap 1 de l’art 172 RD 2568/1986)
Lluís Obach Martínez
Director de l’Àrea de Medi Ambient i Territori

Marta Miralles Cassina
Tècnica
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3.25 Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.
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