Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIAGNOSI DELS
SISTEMES DE SANEJAMENT DELS MUNICIPIS I NUCLIS DE LA COMARCA DEL
PLA D’URGELL

1. Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte, d’acord amb les condicions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques és l’execució d’una diagnosi exhaustiva de l’estat actual de les
xarxes de clavegueram dels municipis de la comarca del Pla d’Urgell que actualment no
disposen d’un sistema de tractament de les seves aigües residuals, per tal de localitzar
l’entrada d’aigües blanques procedents dels regs de la zona o de nivells freàtics, i
proposar actuacions de desconnexió.
2. Justificació de necessitat:
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell és l’Administració pública que actualment gestiona
les estacions depuradores d’aigües residuals situades en la comarca del Pla d’Urgell.
Existeixen un total de sis estacions depuradores (EDAR), les quals corresponen als
següents municipis:
− EDAR de Fondarella, que tracta les aigües residuals de Vilanova de Bellpuig,
Golmés, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, Fondarella i Miralcamp.
− EDAR de Linyola.
− EDAR de Ivars d’Urgell – Barbens.
− EDAR de Bell-lloc d’Urgell.
− EDAR de Bellvís.
− EDAR de Juneda-Torregrossa.
I sis estacions de bombament (EBAR):
− EBAR de Barbens.
− EBAR del Palau d’Anglesola.
− EBAR de Bell-lloc d’Urgell.
− EBAR de Bellvís.
− 2 EBARs de Juneda.
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Aquestes infraestructures de sanejament, permeten en l’actualitat tractar la major part
de les aigües residuals generades en la comarca, restant pendent però, el sanejament
dels municipis més petits o nuclis agregats.
A dia d’avui, els municipis i nuclis agregats que no disposen d’un sistema de tractament
de les seves aigües residuals són els següents:
− Sidamon.
− Castellnou de Seana.
− Vila-Sana.
− El Poal.
− Vallverd (nucli agregat d’Ivars d’Urgell).
− Els Arcs (nucli agregat de Bellvís).
Diversos aforaments en els abocaments d’aquests municipis constaten elevades
entrades d’aigües blanques en les xarxes de clavegueram.
Com a pas previ a l’estudi d’alternatives i als projectes constructius de les diferents
EDAR, es constata la necessitat de realitzar una diagnosi de l’estat actual de les xarxes
de clavegueram, amb identificació de les entrades d’aigües blanques.

3. Procediment de licitació:
D’acord amb la naturalesa de l’objecte del contracte a licitar és considera adient tramitarho de forma ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant el procediment
obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut de l’establert en els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
S’emprarà per la presentació d’ofertes l’eina de Sobre Digital.

4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera:
El licitador haurà de complir les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica/ financera i tècnica/professional per a l’execució de la prestació objecte del
contracte, atenent a la naturalesa del mateix, per tal de facilitar la participació
d’empreses en la licitació i mirant de garantir al màxim que es disposi de la capacitat i
dels mitjans oportuns per a la prestació del servei, i d’acord amb el que disposen els
articles 87 i 90 de la LCSP.
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Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim, del 50% del valor estimat del contracte.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:
o

Aportació dels comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en
el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a
presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a medi
alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats, on constin els volums de facturació per conceptes, o les
declaracions d’impostos.

Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:
o

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 3 últims
anys que inclogui el seu import, les dates i el destinatari, públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest.

o

Declaració indicant el personal tècnic, integrat o no a l’empresa,
responsable de la gestió del contracte, i especialment que la o les
persona/es encarregades del control de qualitat.

o

Declaració Indicant la maquinària, material i equip tècnic dels que es
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, als que s’adjuntarà
la documentació acreditativa pertinent.

En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
o

Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent, quan se li requereixi per l’òrgan de contractació.
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D’acord amb l’article 77.1 b) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà
que les empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades,
l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci
de licitació i detallats als plecs de clàusules administratives.

5. Criteris de valoració:
SOBRE “B”. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: FINS A 40 PUNTS.

ALS

CRITERIS

QUE

1) Descripció dels mitjans humans i materials que es destinaran a l’execució
dels treballs................................................................................Fins a 20 punts.
Per tal de garantir una correcta execució dels treballs, caldrà descriure els equips
de treball, l’equipament i els mitjans materials de què disposaran, i també les
feines que es subcontractaran, en el seu cas.
S’assignaran fins a 20 punts, a l’empresa que millor descrigui els mitjans humans
i materials que es destinaran a l’execució dels treballs, i que garanteixin
l’execució dels mateixos en el termini previst als plecs de clàusules.
2) Millores proposades pel licitador.............................................Fins a 20 punts.
Atès que consten pocs antecedents de treballs de característiques similars,
s’assignaran fins a 20 punts a l’empresa que ofereixi més actuacions de les
previstes en el projecte (més aforaments, més analítiques, més hores de càmera,
... sense cost addicional) o altres solucions tècniques (com ara l’ús de colorants,
...) que ajudin a una millor identificació i localització de les entrades d’aigües
blanques a la xarxa de clavegueram.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició dels criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment
d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.

SOBRE “C”. OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.....................FINS A 60 PUNTS
1) Oferta econòmica.....................................................................Fins a 50 punts.
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L’oferta econòmica es valorarà d’acord amb la següent formula:
Pi=50 x [1-(Oi – Om)/Pl]
Pi = valoració licitador “i”
Oi = Oferta presentada pel licitador “i”
Om = Oferta presentada econòmicament més avantatjosa
Pl = Pressupost de licitació
2) Reducció del termini d’execució..............................................Fins a 10 punts.
Atès que els treballs s’han d’executar durant l’època de reg del Canal d’Urgell, i
ateses les previsions de tramitació de l’expedient, es considera convenient valorar
una reducció del termini d’execució.
S’assignaran 2 punts per cada setmana de reducció del termini, amb un màxim de
10 punts.
Admissibilitat de variants:
No s’admeten variants en la present licitació.
6. Condicions especials d’execució:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la
clàusula social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball
i el compliment dels convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de CENT CINQUANTA MIL
NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (150.099,90 €) més TRENTA-UN
MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (31.520,98 €), que
corresponen al 21% d’IVA.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El valor estimat del contracte tenint en compte que no es preveu cap pròrroga ni
modificació és de CENT CINQUANTA MIL NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS (150.099,90 €) IVA exclòs, amb el següent detall:
150.099,90 €, IVA exclòs

ANUALITAT 2021:

TOTAL VALOR ESTIMAT: 150.099,90 €, IVA exclòs
A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprendrà tant la realització de
l’objecte contractual com els tributs de tota índole que graven els diversos conceptes, a
excepció de l’IVA. En cap supòsit, aquests tributs podran ser repercutits de manera
independent.

8. Justificació de la no divisió en lots:
No es considera procedent la contractació per lots, atès que es fa imprescindible
coordinar i supervisar l’execució de les diferents prestacions per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua i del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i es considera que no és
possible una correcta coordinació si hi ha una pluralitat de contractistes.

9. Insuficiència de mitjans:
Insuficiència de mitjans personals:
•
•
•

Són funcions específiques i concretes no habituals, que només es poden prestar
per una empresa de serveis.
Que el volum del treball que aquest servei requereix no es pot dur a terme amb
personal del Consell Comarcal i no és convenient la serva ampliació.
Que les activitats i prestacions a realitzar no poden ser assumides pel personal
del Consell, sense que les funcions pròpies dels mateixos es vegin afectades.

Insuficiència de mitjans materials:
•

Que no es disposa dels mitjans materials necessaris ( per exemple, robot amb
càmera, equip aforador de cabal, conductímetres, estació amb GPS, ...).

Mollerussa, a la data de la signatura electrònica
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Carles Esquerda Serrano

David Palou Lamarca

Gerent

Tècnic de sanejament
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