Codi
verificació

de
6V2J400D6330152B0GTR

Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 39321/2021

Document: 427154/2021

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del
contracte
Àmbit de gestió:

Urbanisme i Projectes

Servei:

Obres i Projectes
Obres de millora superficial del camí del Crist Treballador a
Denominació del contracte:
Sant Cugat del Vallès, 2a fase.

Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP)
L’objectiu de l’actuació és la millora superficial del paviment existent de dos trams del camí del
Crist Treballador; des de la carretera BP-1417 fins al carrer del Comte i des de l’accés del Club
de Tennis Natació Sant Cugat i fins l’escola Avenç, donant continuïtat d’aquesta manera a
l’actuació realitzada en una fase anterior. Quedant la secció del ferm en 25 cm de tot-ú + 6 cm
de paviment natural amb resines.
Aquesta secció del ferm s’executarà fent el mínim rebaix que resulti imprescindible de l’encaix
geomètric in situ. A tal efecte, es preveu en l’aprovació definitiva del Projecte de 2a fase, una
excavació mitjana de 15 cm, dels 31 cm totals que constitueixen el ferm projectat.
S’executarà una cuneta estabilitzada, en la mateixa ubicació que l’existent, per tal de conduir
les aigües superficials i assegurar d’aquesta manera una superfície de camí totalment drenada.
Aquesta cuneta s’executarà també en el tram de fase 1 ja executat (265 m).
Les obres no implicaran la limitació de sentits de circulació, si bé incorporen la instal·lació d’una
càmera, tot i que de moment no es farà restricció d’accés fins que no s’acordi una solució que
es pugui gestionar conjuntament amb l’escola i amb tots els actors implicats.
S’instal·laran pilones de delimitació lateral, i s’hi incorporen elements reflectants en el 50% de
la totalitat de pilones, incloses les ja instal·lades en 1a fase (300 unitats).
Els antecedents i la necessitat de contractar aquestes obres queda exposada a la memòria del
projecte.

Descripció de l’objecte
Descripció:
L’objectiu de l’actuació és la millora superficial del paviment existent de dos trams del camí del
Crist Treballador; des de la carretera BP-1417 fins al carrer del Comte i des de l’accés del Club
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de Tennis Natació Sant Cugat i fins l’escola Avenç, donant continuïtat d’aquesta manera a
l’actuació realitzada en una fase anterior.
Codi CPV: 45233142-6 Treballs de reparació de carreteres
Divisió en Lots: NO
Justificació de la decisió de no dividir en 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.
Tanmateix, no és possible la divisió del Contracte en lots, atès que les obres objecte de
licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de
gestió de les infraestructures, instal·lacions, i serveis, de tal manera que, des de un punt de
vista tècnic la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte dificultaria la correcta execució del mateix, en el supòsit de la descripció de l’apartat
b, de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tant, 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.

B1. Determinació del preu:
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, el pressupost d’execució material
ascendeix a la quantitat de dos-cents nou mil vuit-cents quatre euros amb vint-i-quatre cèntims
(209.804,24 €), la qual, incrementada amb el 13% de despeses generals, el 6% de benefici
industrial i el 21% d’I.V.A., dóna un pressupost d’execució per contracte de TRES-CENTS DOS
MIL NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (302.097,12 €).
B2. Pressupost base de licitació:

Concepte
Preu base de licitació
IVA (21%)
Total

Import
249.667,04 €
52.430,08 €
302.097,12 €

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC BEDEC 2019 i
s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. D’acord amb la
tipologia i el volum d’obra nova de projecte, s’han contemplat els sobre costos per obres
d’urbanització a la província de Barcelona d’import amb un volum d’obra nova sobre els 0,4
Milions € que estableix el banc ITEC BEDEC 2019.
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Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)

209.804,24 €

Despeses Generals (13%)

27.274,55 €

Benefici Industrial (6%)

12.588,25 €

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

249.667,04 €
52.430,08 €
302.097,12 €

B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
Els següents imports no inclouen l’IVA.
Import període inicial del contracte

249.667,04 €

Import modificacions

49.933,41 €

Import pròrrogues
Total valor estimat del contracte

299.600,45 €

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió europea?
NO

C1. Aplicació pressupostària:
Pressupost 2021
Codi: 30100.15000.6290000
Descripció: Inversions Obres i Projectes
Import: 281.860,89 €
Pressupost 2021
Codi: 30120.15320.6190008
Descripció: Camí Crist Treballador
Import: 2.097,00 €
Pressupost 2021
Codi: 30120.15320.6190008
Descripció: Obres urgents Rehabilitació via publica i edificació
Import: 18.139,11 €
C2. Expedient d’abast pluriennal:
No

Termini: El termini d’execució de les obres serà de tres (3) mesos.
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Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveu

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment d’adjudicació: obert simplificat
Justificació del procediment de licitació escollit:
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.
G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
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 (449.400,67
€)
Justificació de solvència econòmica:
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a
l’objecte del contracte i al seu import, exigir la solvència econòmica següent per tal d’acreditar
poder fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques
que es deriven del present contracte.
Solvència tècnica o professional
a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte
del contracte i d’import superior a 209.720,31€ cadascuna, amb un mínim de cinc obres durant
aquest període, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import,
les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es
van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Justificació criteri a) de la solvència tècnica exigida:
S’estableix aquest requisit de solvència per garantir mitjançant l’acreditació d’experiència
la capacitat de l’adjudicatari per dur a bon terme les obres amb la qualitat desitjada.
G.2. Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77 de la LCSP no es exigible la classificació en el grup o subgrup atès
que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 €.
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No obstant això, l’empresa licitadora que tingui la classificació empresarial establerta a
continuació, no haurà d’acreditar el requisit de solvència econòmica i el primer requisit de
solvència tècnica especificats a l’apartat anterior.
No obstant això, s’estableix per a l’acreditació subsidiària de la solvència, la següent
classificació:
GRUP G- Subgrup 6 – categoria e
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí

No

Descripció de mitjans adscrits:
Els que determina el projecte d’obres.
G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
Sí

No

H. Criteris d’adjudicació
A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 20 punts
Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, principals
afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que constitueixin el camí
crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: Fins a 20 punts.
La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en
un màxim de 3 pàgines, de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o equivalent.
Es podran aportar annexes, a banda de les 3 pàgines esmentades, 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 les 3
primeres pàgines.
S’estableix un llindar mínim de 14 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.
L’anterior criteri es valorarà d’acord amb els següents subapartats:
A.1. Afectacions a tercers. Fins a 2 punts
L’oferent proposarà les millores o correccions per tal de minimitzar els efectes no desitjats
que es produeixin, segons el procés constructiu proposat, sobre el trànsit de les persones
així com la resta d’usos de l’espai públic
Valoració
La descripció compleix amb els requeriments del projecte,
incloent detalls i aportacions que resulten significatives i
representen una avantatge als requeriments del projecte.
La descripció aportada compleix els requeriments del projecte,
sense propostes de minimització de les afeccions a tercers

Puntuació
S’assignarà 2 punts

S’assignarà 1 punt
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significatives que representin una avantatge respecte el projecte.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra

S’assignarà 0 punts

A.2. Sistemes constructius. Fins a 15 punts
L’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats principals
i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir
conflictius i es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.
Sistemàtica de valoració:
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més
determinants de l’obra.
La valoració d’aquest apartat inclou 5 conceptes:
a.

Descripció dels procediments. Fins a 6 punts

Valoració
Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es
proposen avantatges significatives respecte els procediments
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment,
condicions de seguretat, etc)
Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap
avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.
Els procediments descrits presenten alguna mancança que
caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra.
b.

S’assignarà 3 punt

S’assignarà 1,5 punts
S’assignarà 0 punts

Detall de la maquinària. Fins a 2 punts

Valoració
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i
adequada a les necessitats de l’obra
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i
adequada a les necessitats de l’obra
No es detalla la maquinària o la proposta té mancances molt
significatives que fan que no s’adeqüi a les necessitats de l’obra.
c.

Puntuació
S’assignarà 6 punts

Puntuació
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punt
S’assignarà 0 punts

Detall dels equips humans. Fins a 2 punts

Valoració
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera
correcta i adequada a les necessitats de l’obra
La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances
que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.
No es detallen els equips humans o la proposta té mancances
molt significatives que els fan no adequats a les necessitats de
l’obra.

Puntuació
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punt
S’assignarà 0 punts
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d. Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària. Fins a 3
punts
Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de l’obra, mesures de
reducció d’emissions a l’atmosfera, de reducció de l’impacte acústic, de reducció de l’afecció
sobre la vegetació, de reducció de l’afecció als espais naturals protegits, la fauna i flora
protegida, de reducció d’abocaments a la llera pública i/o depuració d’aigües residuals o
utilització de materials amb segell ambiental compatibles amb les condicions tècniques de
l’obra concreta, maquinària de baixes emissions o altres elements que redueixen
significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada:
Valoració
Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament
l’impacte ambiental de l’obra projectada
Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte
ambiental de l’obra projectada
Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte
ambiental de l’obra projectada
No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte
ambiental de l’obra projectada.

e.

Puntuació
S’assignarà 3 punts
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punt
S’assignarà 0 punts

Descripció del camí crític. Fins a 2 punts.

Valoració
El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de
l’obra concreta
No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt
significatives que demostren una anàlisi incomplet

Puntuació
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 0 punts

A.3. Pla de treball. Fins a 3 punts
Valoració
El termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix
exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de
sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del
termini ofertat.
El termini és coherent amb l’oferta presentada, i es reflecteix
exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de
sistemes constructius.
El termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat
corresponent de sistemes constructius.
El termini és coherent
No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és
coherent.

Puntuació
S’assignarà 3 punts

S’assignarà 1,5 punts

S’assignarà 0,75 punts

S’assignarà 0,25 punts
S’assignarà 0 punts

Justificació dels criteris de judici de valor:
Amb aquests criteris, propis de la naturalesa de l’objecte d’aquest contracte, es valora la
idoneïtat del mètode de treball proposat pel licitador per tal d’assegurar la màxima qualitat
final de la prestació objecte del contracte, com també la correcta prestació de l’objecte del
contracte, com també la correcta prestació de l’objecte del contracte, en funció de les
necessitats concretes de l’àmbit i de la correcta relació entre necessitats i oferta.
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B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 80 punts
B.1.- Oferta econòmica: fins a 20 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:
Màxim de punts (20 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la fórmula
proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva
prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri
preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula
lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.
B.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 20 punts.
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any.
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un
màxim de 4 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).
*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de
l’empresari, que formarà part del contracte.

Justificació de la resta de criteris quantificables de forma automàtica: L’experiència ens
demostra que el bon funcionament del paviments està vinculat a la seva bona execució.
Amb el pas dels anys poden sorgir deficiències, és per això que considerem valorable la
proposta de millora de termini de garantia, cosa que incrementa el compromís per part de
l’oferent de la bona execució de la pavimentació.
B.3. - Proposició de millores: fins a 40 punts
B.3.1. Execució d’una subbase de material seleccionat. Fins a 20 punts.
Aquesta millora inclou l’excavació de 20 cm de terres en tot l’àmbit del camí principal, el
transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon, i l’estesa, compactació i
piconatge d’una subbase de material seleccionat, al 98% del PM.
El cost d’aquesta millora és de 23.201,33 €.
S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
B.3.2. Ampliació del gruix (fins a 2 cm) de la capa de paviment amb lligant termoplàstic a base
de resines naturals. Fins a 20 punts.
Aquesta millora inclou l’ampliació del gruix (fins a 2 cm) de la capa de paviment amb lligant
aglomerant i termoplàstic obtingut de resines naturals renovables, granulometria D-10, estès i
compactat. Tipus ROGANATUR o similar.
El cost d’aquesta millora (per cm afegit) és de 11.679,09 € (23.358,18 € per a 2 cm).
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S’assignaran 10 punts per cada cm d’ampliació de gruix que s’ofereixi, fins a un màxim de 20
punts.
*La proposició de millores s’acreditarà mitjançant declaració responsable de l’empresari, que
formarà part del contracte.
Justificació de la resta de criteris quantificables de forma automàtica: les millores
proposades garantiran una major resistència i durabilitat del camí, i l’ampliació del termini
de garantia suposa un avantatge evident per a l’Ajuntament.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà com a desproporcionada o amb
valors anormals, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les variables
següents i que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en relació els paràmetres
objectius previstos en els següents supòsits:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput
d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 5 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest cas, la Mesa requerirà al/s licitador/s a fi que durant el termini màxim de cinc dies
presenti les justificacions i documents que siguin pertinents.
Un cop rebuda la documentació la Mesa procedirà a verificar la composició de l’oferta per tal
de comprovar la seva viabilitat, en els termes que estableix el precepte reglamentari i l’art.
149 de la LCSP.
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J. Condicions especials d’execució
1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:
Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas
que s’hagi 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.
2.- Condició mediambiental: la totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i
maquinària d’obra) corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb
etiqueta ECO/ZERO de la DGT.
Justificació de la condició especial d’execució escollida:
El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es
fonamenten en el compromís de millora en l’execució del caràcter social del contracte,
d’acord amb l’article 202. Tanmateix, s’articula aquesta condició mediambiental d’acord
amb la zona de baixes emissions aprovada al municipi.
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i
211.1.f) de la LCSP.

K. Modificació del contracte prevista
A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el
present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús
per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera
objectiva. Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris
d’adjudicació del contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari
no previst en el Projecte d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’any 2021 de
l’ITEC.
Descripció: Modificació de contracte per a una eventualment necessària reparació de la
fase 1, en funció de l’evolució de deteriorament del ferm: Arran dels resultats obtinguts dels
assajos de deflexions referits en l’apartat A del present Informe, es contempla, per al cas que,
en funció de l’evolució de deteriorament del ferm de la fase 1, esdevingui, durant d’execució de
la 2a fase, que l’oportunitat faci recomanable la seva reparació. La incertesa en aquesta
evolució és inherent al fet que es tracta d’un ferm experimental, format íntegrament per
materials d’origen natural.
Import: Fins a 49.933,41 € (20,00 %)
L. Cessió del contracte
Sí

No
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M. Subcontractació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
N. Tramitació i pagament de les factures:
Periodicitat: Segons certificació d’obra executada.
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
O. Revisió de preus
Sí

No

P. Termini de garantia
Sí

No

Termini: S’estableix un termini mínim de garantia d’1 any, que serà incrementat amb el termini
de garantia addicional ofert pel licitador, en el seu cas.
Q. Programa de treball
No

Sí

R. Existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb el que regula l’article
130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable:
Sí

, Conveni col·lectiu aplicable:

No
S. Penalitats: Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP.
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat M d’aquest quadre
de característiques, es podrà considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en
l’execució del contracte, be la imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte,
be la resolució o be la consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de
l’apartat 2 de l’article 71.
T. Cessió de dades al contractista
Sí, amb la finalitat de ...
No
U. Responsable del contracte
El director de les obres, d’acord amb l’article 62 de la LCSP
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: MARIA JOSÉ MENIER LLORCA
Càrrec: CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’OBRES I PROJECTES
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Nom funcionari carrera o laboral fix: ALBERT FARRÀS NEVOT
Càrrec: TÈCNIC SUPERIOR DEL SERVEI D'OBRES I PROJECTES
W. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada
Data aprovació definitiva: 14/07/2021
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: 16/11/2021
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 15/11/2021
Data de publicació de l’aprovació definitiva al DOGC: 12/11/2021
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat
Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al
BOPB i al DOGC
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte
Acta de replanteig del Projecte o Memòria
Informe sobre la titularitat dels terrenys
Pressupost en format TCQ
Informe previst a l’art 235

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnic Superior enginyeria del Servei
d'Obres i Projectes
Víctor Balboa
21-12-2021 16:04

Signat digitalment per:
Cap de Secció del Servei d'Obres i
Projectes
Maria José Menier
21-12-2021 16:08
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