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PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Qualitat urbana i mobilitat

Servei:

Mobilitat

1. Denominació del contracte
Obres per a la construcció d’una via ciclista a l’Av. Rius i Taulet (entre l’Av. Graells i la Pl. Xic)
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
Les obres tenen per objecte la construcció d’una via ciclista a l’Av. Rius i Taulet. El tram
anterior, entre l’Av. Graells i el carrer Pere Serra, disposa de carril bici unidireccional a
cadascun dels laterals externs de la calçada. El tram posterior, de la plaça del Xic a l’Hipòdrom,
disposa de carril bici segregat sobre la vorera.
Amb aquestes obres es pretén connectar els dos trams de carril bici ja existents per anar cosint
progressivament tot el vial de connexió entre Sant Cugat i Rubí.
3. Codi CPV i descripció
45233162-2

Trabajos de construcción de pistas para bicicletas

4. Divisió lots
L’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots. Les partides incloses al projecte estan
relacionades entre elles, raó per la qual no es considera viable la seva execució per fases.
L’actuació de dos contractistes diferents en un tram de carrer tant curt, comportaria dificultats
en la coordinació de les obres i en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la
maquinària d’obra.
5. Durada del contracte
5.1 Durada inicial: Un mes
5.2 Nombre pròrrogues previst: 0 anualitats.

6. Pressupost base de licitació
6.1 Pressupost
Concepte

Import anual

Preu base de licitació

135.493,90 €

IVA (21%)

28.453,72 €

Total

163.947,62 €

6.2 Desglossament net del pressupost
Pressupost
(PEM)

d’Execució

Material

de

l’obra

Despeses Generals (13%)

113.860,42€
14.801,85 €

Benefici Industrial (6%)
Subtotal (PEM + DG + BI)
IVA (21%)
Total pressupost

6.831,63 €
135.493,90 €
28.453,72 €
163.947,62 €

7. Modificacions del contracte: Descripció i import
No es preveuen modificacions del contracte
8. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

135.493,90 €

Import pròrrogues (sense IVA)

0€

Import modificacions (sense IVA)

0€

Total VEC
9.

135.493,90 €

Aplicació pressupostària

Pressupost 2020:
Aplicació pressupostària: 62102007 23420 13400 6090007 62102
Descripció: CARRIL BICI DE CONNEXIÓ ENTRE PLAÇA DEL XIC I AV. GRAELLS
Import despesa: 48.951,85 €
Pressupost 2021:
Aplicació pressupostària: 60309007 23300 13000 6290000
Descripció: INVERSIONS MOBILITAT

Import despesa: 114.995,77€
Expedient d’abast plurianual: No
Distribució de les anualitats: 2021/ 163.947,62€
10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
11. Solvència
11.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci 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) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que garantirà la capacitat econòmica que té
l’empresa per tal d’atendre les obligacions adquirides de realització de l’obra.
11.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
Relació de les obres executades en els darrers 5 anys, del mateix grup o subgrup de
classificació corresponent, avalada per certificats de bona execució que indiquin l’import,
dates, lloc d’execució i concretant si es van portar a bon terme, i l’import acumulat de l’any de
major execució ha de ser de com a mínim el 70% de l’anualitat mitja del contracte.
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que assegurarà el foment de les bones
pràctiques de gestió ambiental en l’execució de l’obra i garantirà l’experiència de l’empresa
licitadora en l’execució d’obres de naturalesa similar.
11.3 Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o
servei: No
11.4 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: 4 (Amb ferms de mescles bituminoses)
Categoria: 1
Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: 5 (Senyalitzacions i abalisaments vials)
Categoria: 1

12. Criteris d’adjudicació
12.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 25 punts.
12.1.1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de l’obra, d’acord al projecte. 15
punts. Es valorarà:




La idoneïtat de la proposta, d’acord al projecte. (5 punts)
L’adequació dels mitjans directes, indirectes i auxiliars al procés constructiu proposat.
(5 punts)
Tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la
mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc... (5 punts)

12.1.2. Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt. Cal especificar
les activitats que es desenvoluparan en festiu i/o cap de setmana. (10 punts)
La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en un
màxim de 5 fulls numerats a doble cara (10 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra
mínima Arial 10 o equivalent.
Es podran aportar annexes, a banda dels 5 fulls anteriorment esmentats, que únicament
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració els 5
primers fulls (10 pàgines).
S’estableix un llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de forma
automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase.

12.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 75 punts.
12.2.1.- Oferta econòmica: fins a 51 punts.
S’assignarà la màxima puntuació de 51 punts al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint
el resultat al segon decimal:
Puntuació = màxim de punts (51) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import de 135.493,90 €.
12.2.2.- Mobilitat sostenible: fins a 12 punts
Es valorarà el fet que el desplaçament al lloc de l’obra es realitzi d’acord amb algun dels criteris
mediambientals següents:
-

Compromís de que tot el personal corresponent al cap d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport es desplaci al lloc de l’obra amb vehicles d’etiqueta ZERO de

la DGT (excepte camions i maquinària d’obra) o bé a peu, en bicicleta o transport
públic, o bé una combinació dels dos tipus de mitjans (amb vehicle d’etiqueta ZERO de
la DGT i a peu, en bicicleta o transport públic): 12 punts.
-

Compromís de que tot el personal corresponent al cap d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport es desplaci al lloc de l’obra amb vehicles d’etiqueta com a
mínim ECO de la DGT (excepte camions i maquinària d’obra): 6 punts.

-

Compromís de que tot el personal corresponent al cap d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport es desplaci al lloc de l’obra amb vehicles d’etiqueta C de la
DGT (excepte camions i maquinària d’obra): 2 punts.

En el cas que el licitador opti per un dels tres compromisos indicats, aquesta obligació quedarà
elevada a condició especial d’execució del contracte d’acord amb l’apartat M d’aquest plec.
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en l’apartat J.2.2. caldrà aportar un llistat del personal
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb indicació del mitjà
de transport que utilitzarà cada treballador, així com la documentació acreditativa de la titularitat
i característiques dels vehicles que queden adscrits a l’execució del present contracte. Aquesta
última documentació no serà necessària en cas que s’assumeixi el compromís de que tot el
personal es desplaci a l’obra a peu, bicicleta o transport públic i, per tant, no s’utilitzin vehicles
particulars.
12.2.3.- Ampliació del període de garantia: fins a 12 punts.
S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia addicional al període de garantia obligatori fixat
en aquest plec (1 any), fins un màxim de 4 anys de garantia addicional (5 anys de garantia
total).
Aquest criteri s’acreditarà mitjançant declaració responsable del licitador, que formarà part del
contracte.

Aplicant l’article 145.3 de la LCSP, l’aplicació de mes d’un criteri d’adjudicació es procedent en
els casos en que els projectes o pressupost no s’hagi pogut establir prèviament i l’hagi de
presentar el licitador. En aquest cas, tant el procés constructiu com la planificació de l’obra
estan inclosos en el mateix, però es considera important que el licitador pugui fer una proposta
que millori allò establert al projecte, d’acord als mitjans directes, indirectes i auxiliars dels que
disposi i proposi als criteris 10.1.1 i 10.2.1.
Amb els criteris de valoració que depenen d’un judici de valor exigits, es pretén garantir la major
qualitat dintre del procés de producció de la obra, tal i com determina l’article 145.2 i 145.4 de la
LCSP, considerant aquest com un criteri vinculat a l’objecte del contracte.
Amb els criteris de valoració mitjançant fórmules, es pretén dotar d’un valor afegit a l’objecte del
contracte des d’un punt de vista mediambiental, social i de qualitat.
Pel que fa al criteri del preu més baix, un cop tinguts en comptes criteris qualitatius, es busca
trobar la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació del contracte.

13. Assegurances
S’exigeix l’existència d’una pòlissa de responsabilitat civil, amb una suma assegurada de
300.000 €.
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció.
14. Forma de pagament
Segons certificació d’obra executada.
15. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas
que hagin de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món
laboral:
1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits
legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació de risc
d’exclusió social.
3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i menors de 30
anys provinents d’institucions de protecció de menors.
4. Persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació o reinserció social.
5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació.
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és garantir la inserció al món laboral dels col·lectius abans indicats, per tal de
consolidar la ocupació en un sector que durant els anys de la crisi econòmica s’ha vist ressentit.
També s’aplica una condició especial d’execució relativa al compliment del criteri d’adjudicació
mediambiental: s’estableix la obligació del contractista de vetllar perquè el desplaçament a la
obra per part del seu personal, s’efectuï amb els vehicles o mitjans a què s’hagués compromès
en la seva oferta, relativa als criteris mediambientals.
El personal municipal realitzarà controls aleatoris en el lloc de l’obra per comprovar el seu
compliment.
Aquesta obligació quedarà elevada a condició especial d’execució i el seu incompliment
comportarà l’aplicació de penalitats que seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment, on
la quantia de cada una d’elles no podrà ser superior al 10% del preu del contracte (IVA exclòs)
ni el total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte, d’acord amb l’art 192.1 LCSP.
16. Revisió de preus
No es preveu.
17. Termini de garantia
1 any mínim. El termini de garantia es determinarà en funció del que hagi ofert l’adjudicatari.

18. Responsable municipal del contracte
Càrrec: Cap de Servei
19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment Obert simplificat
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és perquè així ho
preveu l’art 159 1 a) i b) de la LCSP, quan el valor estimat del contracte és inferior a 2.000.000
€, com és en aquest cas, i quan s’estableixen criteris de judici de valor en un percentatge
màxim del 25 %, com es fa en aquesta contractació.
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: Albert Muratet i Casadevall
Càrrec: Cap del Servei de Mobilitat
Nom funcionari interí: Marta Vives i Piñol
Càrrec: Tècnica de Mobilitat
21. Projecte tècnic d’obres
Data aprovació definitiva: 29 de setembre de 2020
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació segellat
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte
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