AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Contracte mixta de d’obra d’ampliació instal·lació elèctrica i
informàtica de Can Pasqual i de subministrament i servei
de col·locació de les separacions de l’antic arxiu municipal
i del despatx de la planta baixa de l’equipament municipal
ubicat al C. Cavallers 26 d’Esparreguera.
Informe de necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques
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1.- Assumpte.
Contracte d’obra subministrament i servei de l’ampliació de la instal·lació elèctrica i
informàtica de l’equipament municipal Can Pasqual, i al subministrament i col·locació de les
separacions del despatx de la planta baixa i de l’antic arxiu municipal situat al C. Cavallers, 26.”
2.- Antecedents.
És necessari procedir a la contractació de l’obra d’ampliació de la instal·lació elèctrica i
informàtica, subministrament i col·locació separació amb vidre laminat despatx planta baixa i
subministrament i col·locació de policarbonat per a les separacions de l’antic arxiu municipal
de l’edifici de Can Pasqual als efectes de donar compliment diverses competències municipals
descrita en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL).
La referida competència no té caràcter obligatori, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1
del mateix text normatiu.
El contracte està previst en el Pla de contractació 2021 – 2023
3.- Objecte de contracte.
L’objecte del contracte es per una part l’obra tal com s’especifica al “ Projecte refós elèctric i
informàtic d’ampliació d’un edifici destinat a equipaments municipals de serveis a les persones
a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera, situat al Carrer Cavallers de la Població d’Esparreguera”
consistent en executar l’ampliació de la instal·lació elèctrica i informàtica i per altra part el
subministrament i la col·locació de la separació amb vidre laminat despatx planta baixa i
subministrament i col·locació de policarbonat per a les separacions de l’antic arxiu municipal
de l’edifici de Can Pasqual.
L’objecte a que es refereix aquest informe es divideix en els següents lots, els quals
corresponen a parts de contracte que poden realitzar-se de forma independent:



LOT 1: Obres d’ampliació elèctrica i informàtica de l’Edifici de Can Pasqual
LOT 2: Subministrament i col·locació de la separació amb vidre laminat del
despatx planta baixa i subministrament i col·locació de policarbonat per a les
separacions de l’antic arxiu municipal.

Aquest contracte està sotmès a les normes de Dret administratiu (contractes obres, concessió
d’obres, subministraments, serveis i concessió de serveis)
El LOT 1 està subjecte al “Projecte elèctric d’ampliació d’un edifici destinat a equipaments
municipals de serveis a les persones a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera, situat al Carrer
Cavallers de la Població d’Esparreguera” ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Fco

3

Javier Moreno Perez, núm. Col·legiat 14.650 i visat pel col·legi d’enginyers núm. 2020909493
de data 04 d’agost de 2020 (ANNEX 1),
El Projecte es va aprovar inicialment per acord del Ple Municipal, en la sessió Extraordinària
número 0009-2020 celebrada el 17 d’agost de 2020. El Projecte ha estat exposat al públic des
del 18/08/2020 al 30/09/2018 sense que s’hi hagi presentat cap al·legació/reclamació. Per
tant, havent finalitzat el 30 de novembre de 2020 el termini d’informació publica de trenta dies
hàbils sense que s'hagi presentat cap al·legació, ha quedat aprovat definitivament, publicantse al BOP el 08/10/2020 i al DOGC el 09/10/2020.
Aquest projecte s’ha refós per tal d’incorporar en el mateix la part informàtica quedant
subjecte el LOT 1 al “Projecte refós elèctric i informàtic d’un edifici destinat a equipaments
municipals de serveis a les persones a nom de l’Ajuntament d’Esparreguera, situat al Carrer
Cavallers de la Població d’Esparreguera” aprovat per Junta de Govern Local en sessió ordinària
núm. 0004-2021 de 24 de febrer de 2021. (ANNEX 1.2)
El LOT 2 està format per material policarbonat de 16mm tallat a diverses formes i del vidre
laminat de 3330mm x 3570 segons croquis ANNEX 2
La responsable del contracte serà la Cap d’Unitat d’Equipaments, Nativitat Sanchez Garcia,
amb l’assessorament del ‘Arquitecte Tècnic, Sergi Marin Ventura.
En compliment de l'art. 202 de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, es proposa incloure
en el plec de clàusules administratives particulars la condició especial d’execució de la
percepció per part dels treballadors a adscriure a l’execució d’un salari superior als 1.000,00€
mensuals íntegres, amb dues pagues extres del mateix import i una jornada laboral màxima
de 40 hores setmanals
4.- Justificació de la necessitat
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en que
l’Ajuntament d’Esparreguera necessita poder traslladar diferents serveis i reubicar l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat a l’edifici de Can Pasqual (C. Cavallers, 26) per tal de poder
descongestionar l’edifici de l’Ajuntament d’Esparreguera (Plaça de la Vila, 1), i per aquest
motiu es necessària l’ampliació de la instal·lació elèctrica i informàtica així com l’adequació
del l’espai de l’antic arxiu municipal ubicat en l’última planta de l’edifici i del despatx ubicat a la
planta baixa del mateix.
Aquesta necessitat doncs ha de ser complimentada amb la contractació d’un servei
d’instal·lació elèctrica i de col·locació de separacions en l’edifici ciutat al C. Cavallers, 26
d’Esparreguera.
Per poder portar a terme l’objecte del contracte, la corporació no disposa de mitjans ni tècnics
ni materials per poder-la executar, per això el motiu d’aquesta contractació.
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contractació.
5.- Preu del contracte.
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El preu del contracte de referencia amb càrrec a l’aplicació 422 933 63200 és de amb el
següent desglossament per lots:

IMPORT LICITACIÓ
OBJECTE
LOT 1: Instal·lació elèctrica i informàtica
LOT 2: Subministrament separacions
IMPORT TOTAL :

BASE
IMPOSABLE
39.950,68 €
7.338,50 €
47.289,18 €

IVA 21 %

TOTAL

8.389,64 € 48.340,32 €
1.541,09 € 8.879,59 €
9.930,73 € 57.219,91 €

Així doncs el preu del contracte de 47.289,19 € (quaranta-set mil dos-cents vuitanta-nou euros
amb dinou cèntims), IVA no inclòs (VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE).
El percentatge d’IVA a aplicar del 21% ascendeix a l’import de 9.930,73 € ( nou mil nou-cents
trenta euros amb setanta-tres cèntims).
El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ és de 57.219,91 €, IVA inclòs (CINQUANTA-SET MIL DOSCENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
El preu del contracte s’ha estimat atenent al preu general del mercat. En el seu càlcul s’han
tingut en compte els convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials
aplicables, atenent al lloc de la prestació.

6.- Durada del contracte.
El contracte tindrà una durada de 2 mesos, no essent susceptible de pròrroga. Aquesta
durada es concreta tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del
seu finançament i la necessitats de sotmetre’n la realització periòdicament a concurrència (art.
29 LCSP).
7.- Criteris de valoració.
Sobre els criteris d’adjudicació, la valoració dels quals es produeix de forma automàtica a fi i
efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu seran els següents:

LOT 1:

1. Oferta econòmica: Fins a 80 punts
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S’atorgarà la puntuació màxima de 80 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de
les ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu
ofert, segons la fórmula següent:
Oferta més baixa
Puntuació a assignar = 80 x ---------------------------Oferta a valorar
2. Ampliació del termini de garantia: Fins a 20 punts
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte l’establerta al Plec, de 6 mesos, fins un
màxim de 20 punts. Es valorarà amb 10 punts per cada 12 mesos complerts segons la
següent taula:
•
•

18 mesos garantia = 10 punts
30 mesos garantia = 20 punts

LOT 2

1. Oferta econòmica: Fins a 100 punts
S’atorgarà la puntuació màxima de 100 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta
de les ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una proporcionalitat lineal al
preu ofert, segons la fórmula següent:
Oferta més baixa
Puntuació a assignar = 100 x ---------------------------Oferta a valorar
S’aplicaran a aquestes ofertes els criteris assenyalats al Plec de clàusules
administratives particulars, a l’apartat referit a Proposicions anormals o
desproporcionades, en relació a la identificació de possibles baixes anormals o
desproporcionades.

8.- Condicions de l’execució
Les condicions de l’execució del contracte seran les següents:

-

LOT 1: Les obres s’adequaran al “Projecte refós elèctric i informàtic d’ampliació d’un
edifici destinat a equipaments municipals de serveis a les persones a nom de
l’Ajuntament d’Esparreguera, situat al Carrer Cavallers de la Població d’Esparreguera” que
es descriu en l’ANNEX 1 i l’ANNEX 1.2.

-

LOT 2: El subministrament i servei de col·locació de les separacions s’adequarà a les
característiques descrites en l’ANNEX 2, segons croquis adjunts en l’Annex per l’espai
de l’antic arxiu com en la divisió del despatx de la planta baixa.
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9.- Obligacions de l’adjudicatari
El licitador haurà de de disposar de totes les peces per fer les reparacions, assumint tots els
costos de transport que puguin ocasionar el subministrament de peces, descarregar-ho i lliurar
els elements demanats sense suposar un cost addicional per la corporació.
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 300.000 €.
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en la execució del contracte, segons l’art. 311 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic
10.- Estudi de Seguretat i Salut
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret
39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial
Decret 1627/1997 del 24 d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD
2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guia Técnica" publicada pel INSH, resulta
preceptiu per a les obres del present projecte un estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, el
qual s’adjunta a l’annex del Projecte.
Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra, en el pressupost del Projecte
s’ha reservat un import d’execució material.
El contractista, a partir de l’Estudi (ESS) o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), haurà
d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut que haurà de desenvolupar, estudiar i completar les
previsions contingudes a l’ESS o EBSS i efectuï les modificacions pertinents.
El Coordinador de Seguretat i Salut o, si no existeix, la Direcció Facultativa de les obres, haurà
d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà de tramitar segons el procediment regulat.
11.- Pla de Seguretat i Salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i
en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present informe.
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Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de l’Ajuntament d’Esparreguera.
El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la signatura del
contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’ execució de
les obres.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà
al contractista, perquè en un termini de 10 dies naturals, el torni a presentar amb les esmenes
indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla.
12.- Subrogació
No és procedent

13.- Subcontractació
L’adjudicatari únicament podrà subcontractar vàlidament fins un 50% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs, de cadascun dels lots, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament i
de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
14.- Lloc de prestació
Tal com indica el contracte el lloc de prestació del mateix serà l’Equipament Municipal de Can
Pasqual situat al C. Cavallers, 26 d’Esparreguera..
15.- Facturació.
És facturarà una única vegada a la Unitat d’Equipaments de l’Ajuntament d’Esparreguera, un
cop acabat el servei.

16.- Termini d’execució
L’Arquitecte Tècnic Municipal juntament amb el Responsable de la coordinació del servei
revisaran el Servei realitzat preferentment en el moment de la recepció de la mateixa aixecant
acta de finalització del servei. En el cas de que es detectin defectes, el contractista subsanarà
el desperfectes en un termini no superior a dues setmanes. Totes les reparacions i Serveis
hauran de disposar de la garantia del fabricant.
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El contractista garantirà el seu manteniment i haurà d’enretirar-ho quan hagi finalitzat
l’execució de les obres.
17.- Termini de garantia
Es fixa un termini de garantia de sis mesos a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada
18.- Modificació del contracte.
No es preveu la modificació del contracte. En qualsevol cas, el contracte només es pot
modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta
clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article
153 de la LCSP i la clàusula 18 d’aquest plec. L’anunci de modificació del contracte, juntament
amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es
sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa
adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil del
Contractant.
Esparreguera, a data de la signatura digital
Nativitat Sanchez Garcia
Cap d’Unitat Operativa d’Equipaments

Sergi Marin Ventura
Arquitecte Tècnic Municipal
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