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Informe núm.: 06-21 2020000954 OP01
Assumpte: Esmena a informe justificatiu sobre la contractació de les obres de reforma de la xarxa
viària local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolaresportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell.
1. OBJECTE
Mitjançant el presente informe, s’informa la conveniència d’esmenar alguns apartats informatius de
l’informe de necessitat per a la contractació de les obres de reforma de la xarxa viària local i
infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar esportiva i l’estació
de rodalies del municipi del Vendrell signat el 2 de febrer de 2021.

2. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
A l’apartat 7.Valor estimat del contracte,
On posa:
Lot únic: Redacció Pla d’Aparcaments i planificació i desenvolupament procés participatiu
Pressupost d'execució Material
310.095,48 €
Despeses generals d'estructura (13%)
40.312,41 €
Benefici industrial (6%)
18.605,73 €
SUBTOTAL PBL (exclòs IVA)
369.013,62 €
Modificacions totals previstes al alça
-€
Pròrrogues
-€
IMPORT TOTAL VEC (exclòs IVA)
369.013,62 €

Ha de posar:
Lot únic: Redacció Pla d’Aparcaments i planificació i desenvolupament procés participatiu
Pressupost d'execució Material
310.095,48 €
Despeses generals d'estructura (13%)
40.312,41 €
Benefici industrial (6%)
18.605,73 €
SUBTOTAL PBL (exclòs IVA)
369.013,62 €
Modificacions totals previstes al alça
73.802,72 €
Pròrrogues
-€
IMPORT TOTAL VEC (exclòs IVA)
442.816,34 €

3. REQUISITS DE SOLVÈNCIA
3.1. A l’Ap.10.Requisits de solvència, a l’apartat específic de solvència tècnica o professional
On posa:
a) Relació de les obres executades en el curs dels tres últims anys, que siguin d'aquest
grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups,
l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució.
Ha de posar:
b) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin d'aquest
grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups,
l'import anual dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució.
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3.2. A l’Ap.10. Requisits de solvència, a l’apartat específic de solvència tècnica o professional,
justificació del criteri de solvència tècnica o professional en referència a l’apartat a)
On posa:
La naturalesa del treball, que és d’una reforma bàsica i de no gran complexitat, fa que el
criteri que millor s’adeqüi sigui el de l’experiència prèvia i no tant el de la disposició de
maquinària o capacitació del personal. Per aquesta raó s’ha optat per aquest tipus de criteri
de solvència tècnica.
Ha de posar:
S’ha optat per aquest tipus de criteri atès que la realització d’obres de naturalesa similar i pels
imports indicats asseguren que el licitador reuneix la solvència tècnica o professional
necessària per a l’execució de les obres.
3.3. 3. A l’Ap,10.Requisits de solvència, a l’apartat específic de solvència tècnica o
professional, justificació del criteri de solvència tècnica o professional en referència a l’apartat
b)
On posa:
En el cas d’empreses de nova creació que no tenen la possibilitat d’acreditar Relació de
les obres executades en el curs dels tres últims anys, es proposa aquest criteri vinculat a la
titulació del cap d’obra com a mesura de garantir la capacitació del responsable tècnic de
l’obra i per tant la solvència tècnica.
Ha de posar:
En el cas d’empreses de nova creació que no tenen la possibilitat d’acreditar Relació de
les obres executades en el curs dels cinc últims anys, es proposa aquest criteri vinculat a la
titulació del cap d’obra com a mesura de garantir la capacitació del responsable tècnic de
l’obra i per tant la solvència tècnica.
4. CRITERIS DE VALORACIÓ
A l’Ap.11.Criteris de valoració, a l’apartat específic 11.2.1 B1.Grau de dedicació del cap d’obra i
encarregat d’obra
On posa:
Dedicació Màxima puntuació
• Total (igual a 40h/setmana) 20 punts
• Parcial (igual 20 o inferior a 40h/setmana) 10 punts
• Puntual(0 o inferior a 20h/setmana) 0 punts
Ha de posar:
Dedicació Màxima puntuació
• Total (igual a 40h/setmana) 10 punts
• Parcial (igual o superior a 20h/setmana i inferior a 40h/setmana) 5 punts
• Puntual(0 o inferior a 20h/setmana) 0 punts
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5. CONDICIONS EXPECIALS D’EXECUCIÓ
On posa:
L’adjudicatari no iniciarà les actuacions:
1. Als entorns de la Riera de la Bisbal fins disposar de l’oportuna autorització per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Als creuaments a través de les carreteres TV-2127 i TP-2044 fins disposar de l’oportuna
autorització per part de l’òrgan competent de carreteres de la Diputació de Tarragona.
3. A la zona d’aparcament de l’estació de rodalies del municipi del Vendrell fins disposar de
l’oportuna autorització per part d’ADIF.
4. A la Terminal d’Autobusos del municipi del Vendrell fins disposar de l’oportuna autorització
per part de l’òrgan competent de transports de la Generalitat de Catalunya.
5. Avinguda Jaume Carner entre carrer Forn de calç i carrer Cerdanya.
6. Al llarg de la traça a intervenir sense disposar del corresponent avís a la Policia Local del
municipi del Vendrell respecte de la ordenació del trànsit amb l’antelació mínima de dues
setmanes.
7. Al llarg de la traça a intervenir, sense disposar del vist-i-plau dels òrgans responsables sobre
els serveis urbans que siguin afectats en cada punt d’execució de les obres, amb una
antel.lació mínima de 2 setmanes.
Ha de posar:
L’adjudicatari no iniciarà les actuacions:
1. Als entorns de la Riera de la Bisbal fins disposar de l’oportuna autorització per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Als creuaments a través de les carreteres TV-2127 i TP-2044 fins disposar de l’oportuna
autorització per part de l’òrgan competent de carreteres de la Diputació de Tarragona.
3. A la zona d’aparcament de l’estació de rodalies del municipi del Vendrell fins disposar de
l’oportuna autorització per part d’ADIF.
4. A la Terminal d’Autobusos del municipi del Vendrell fins disposar de l’oportuna autorització
per part de l’òrgan competent de transports de la Generalitat de Catalunya.
5. Al llarg de la totalitat de la traça a intervenir, diferents fases d’obres programades, sense
disposar del corresponent avís a la Policia Local del municipi del Vendrell respecte de la
ordenació del trànsit amb l’antelació mínima de dues setmanes.
6. Al llarg de la traça a intervenir, sense disposar del vist-i-plau dels òrgans responsables sobre
els serveis urbans que siguin afectats en cada punt d’execució de les obres, amb una
antel.lació mínima de 2 setmanes.
Aquesta esmena ha de tenir-se en compte en el moment de licitar el contracte, com a document que
formarà part de la documentació necessària per definir-lo.
El que s’informa als efectes oportuns,
[Firma01-01]

Ajuntament del Vendrell
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