INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS PLANA
LLEDÓ DE MOLLET DEL VALLÈS

A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de les Obres d’ampliació del pavelló de
bàsquet, de conformitat amb el projecte d’obra local ordinària, redactat pels serveis tècnics
municipals i aprovat inicialment el 18 de juny de 2021 per Resolució de la regidora
delegada de Projectes Urbans i Obra Pública amb mesures de contractació sostenible.
En relació amb l’informe de supervisió del projecte d’obres a què es refereix l’article 235
de la LCSP, es fa constar que:
S’ha emès en data .........................
No s’ha emès perquè el pressupost base de licitació de l’obra és inferior a 500.000 €,
IVA exclòs, i l’obra no afecta a la seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat.
En relació amb el replanteig del projecte de l’obra a què es refereix l’article 236 de la
LCSP, es fa constar que:
Pendent (o no) comprovació de la realitat geomètrica de l’obra.
En relació amb el replanteig del projecte de l’obra a què es refereix l’article 236 de la
LCSP, i d’acord amb la informació facilitada per la Unitat de Patrimoni, l’espai on es
realitzarà l’ampliació està dins de la Relació de bens públics.
La qualificació urbanística de l’espai és Ea Equipaments públics i privats existents.
Són terrenys de titularitat municipal, afectes al domini públic i la realitat geomètrica està
objectivada al projecte aprovat.
A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquesta obra:
L’ascens del CB Mollet a la categoria LEB Plata obliga segons informació facilitada per la
Secció d’Esports, a que les cistelles tinguin suport a terra i no penjades del sostre com són
en l’actualitat.
Donat que les cistelles es sustenten en unes plataformes mòbils situades en la part de
darrera de les mateixes i que cal mantenir les línies de joc amb les dimensions actuals, la
única opció ràpida i econòmica és construir uns volums exteriors darrera de cada una de les
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cistelles, aprofitant les llindes de les portes existents, per tal d’enquibir els esmentats
elements.
Per fer-ho, cal realitzar:
□ Ampliació mínima per tal d’ubicar les plataformes de suport de les noves cistelles
□ Millora de la mobilitat interna de l’edifici obrint nous accessos

b) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies
Delegades
c) Codi CPV
CVP 45262670-8 Treballs de metal·listeria
CVP 45223210-1 Obres d’estructura d’acer
A.3. Tramitació
Ordinària
Urgent
A.4. Procediment de contractació
Obert simplificat abreujat
Restringit
Negociat
Justificar elecció:
El procediment escollit és l’obert com a procediment ordinari i que dona compliment als
principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte. El
subtipus de l’article 159.6 de la LCSP permet conjugar els principis citats amb el principi
de celeritat en la gestió administrativa.
A.5. Divisió en lots
SI.
NO
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Motius per a la no divisió en lots:
a) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic, econòmic i
temporal.
A.6. Termini d’execució de l’obra
El termini d’execució de l’obra serà de 6 setmanes, a comptar des de l’acta de comprovació
del replanteig.
Com que es tracta d’una obra que té que estar finalitzada abans de l’inici de la temporada de
competicions de basquet, l’empresa adjudicatària no podrà reduir el personal adscrit a la
mateixa, ni realitzar les vacances durant la realització de les tasques contractades.
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Tant alçat
Tant alçat de preu tancat
Preus unitaris
B.2. Pressupost base de licitació (PBL)
B.2.a. PBL total
El PBL total és la quantitat de 81.317,92 euros, de conformitat amb el Projecte
d’execució de l’obra
Concepte
Pressupost net
Impost sobre el Valor Afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

Euros
67.204,89 €
14.113,03 €
81.317,92 €

B.2.b. PN desglossat per costos
El pressupost net de l’obra, de conformitat amb el desglossament que conté el
Projecte d’execució de l’obra, és el següent:
Costos Directes
01.01 Demuntatges
01.02 Enderrocs
01.03 Moviment de terres
01.04 Fonamentació
01.05 Estructura
01.06 Paviments

Euros
6.493,22 €
1.653,77 €
382,34 €
1.742,57 €
4.186,99 €
11.177,65 €
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01.07 Façanes
01.08 Coberta
01.09 Instal·lació elèctrica
01.10 Instal·lació de sanejament
01.11 Control de qualitat
01.12 Seguretat i Salut
Total costos directes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Total costos indirectes
Pressupost net

24.870,18 €
1.458,29 €
2.175,58 €
602,21 €
624,55 €
1.107,35 €
56.474,70 €
7.341,71 €
3.388,48 €
10.730,19 €
67.204,89 €

En aquest preus hi ha inclosos la ma d’obra que representa 20%, la maquinaria 2% i
els materials 43%, la resta correspon a elements indeterminats.
B.2.c. Costos ma d’obra
Desglossat categories laborals
Preu
Percentatge
Categoria oficial 1a
12 %
Categoria ajudant
4%
Categoria peó
3%
Categoria peó especialista
1%
Total
20 %
Els percentatges estan referenciats al pressupost total de l’obra
B.2.d. Conveni laboral de referència
Justificació de l’obtenció dels costos: aquests capítols inclouen els costos de ma d’obra,
materials i maquinaria que estan, d’acord amb les bases de dades del BEDEC, que utilitza
preus del Conveni Col·lectiu de Treball de la Industria de la Construcció i Obres Públicas
de la Província de Barcelona.
B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP,
s’estableix en 68.578,10 euros, IVA exclòs, corresponents a l’import de l’execució de
l’obra i a les possibles modificacions del contracte, desglossat de la manera següent:
Concepte
Pressupost net
Enderrocs
Modificacions previstes: (20 %)
Moviment de terres
Modificacions previstes: (20 %)
Fonamentació

Valor estimat
67.204,89 €
1.967,99
393,60
454,98 €
91,00 €
2.073,66 €
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Modificacions previstes: (20 %)
Instal·lació elèctrica
Modificacions previstes: (10 %)
Instal·lació sanejament
Modificacions previstes: (30 %)
TOTAL

414,73 €
2.588,94 €
258,89 €
716,63 €
214,99 €
68.578,10 €

B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària del pressupost municipal per l’exercici 2021 és:
G0 3300 632.29
C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins 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 per un import mínim anual 102.867,15 euros.
Mitjà d’acreditació:
a) S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades
en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Justificació:
El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha de
permetre més participació respecte a la limitació que representa el volum de negoci
referenciat a l’àmbit de l’objecte del contracte.
C.2. Solvència tècnica
a) Relació i documents justificatius corresponents de les obres executades en el curs dels
darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran
que s’ha efectuat obres que siguin del mateix 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, per un import de 48.004,67 euros,
IVA exclòs. així com les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si s’han
realitzat segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar
normalment a bon terme.
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b) De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una
empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència
tècnica s’acreditarà per un o varis mitjans establerts a les lletres b) a f) de l’article 88.1
de la LCSP.
C.3. Classificació empresarial
La classificació corresponent a aquest contracte és la següent:
a. Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l’1/01/2020)
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

3

B

b. Classificació posterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA

C

3

1

D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 24 punts.
a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 20 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició econòmica”
del PCAP, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació de l’oferta
econòmica (pressupost per partides). En cas de no justificar-se d’aquesta manera, l’oferta
serà desestimada.
Fórmula:
Puntuació = 20 punts x

(PBL-POV)
(PBL-POA)

On;
PBL = Pressupost base de licitació
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa
Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals.
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Justificació:
Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, pel que a
major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa. Amb
aquest tipus de fórmules és d’esperar comportaments més agressius per part dels licitadors,
arriscant-se a fer més baixa. A més a més la fórmula utilitzada garanteix que no obtinguin
punts les ofertes que ofereixin un preu igual al preu base de licitació, és a dir, que no
ofereixin cap baixa.
b) Ampliació del termini de garantia (fins a 4 punts). Es donarà 2 punts per cada sis mesos
d’ampliació del termini de garantia mínim establert en l’apartat E.4.

D.2. Oferta anormalment baixes
1.1. Si només concorre un licitador.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica que sigui inferior
al pressupost base de licitació en més del 25%.
1.2. Si concorren dos licitadors.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica sigui inferior a
l’altre oferta en més del 20%.
1.3. Si concorren tres o més licitadors.
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat l’oferta econòmica hagi de ser
considerada desproporcionada per aplicació dels apartats 3 o 4 de l’article 85 del reglament
general de la llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel reial decret
1098/2001 de 12 d’octubre
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d'aquests valors absoluts.
No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només
es tindrà en compte el primer d'aquests criteris, el relatiu a l'oferta econòmica.

D.3. Comitè d’experts
NO
SÍ
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D.4. Unitat tècnica auxiliar òrgan de contractació
Titulars

Suplència

El cap de la Secció d’Obres i
Infraestructures

La cap del Servei de Territori

El cap del Servei de Contractació i
Compres

El tècnic d'administració general del
Servei de Contractació i Compres

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
E.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures s’expediran:
mensualment
amb un pagament únic
altres mitjans
D’acord amb les certificacions d’obra expedides per la direcció facultativa.
E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb allò a
què s'hagués compromès en la seva oferta.
- Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a
l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la LCSP).
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu
sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Facilitar la informació següent, relativa a les relacions laborals objecte de subrogació: la
relació del personal objecte de subrogació, amb indicació del conveni col·lectiu d'aplicació;
els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, acabament del contracte i
salari brut anual de cada treballador; i tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als
que afecti la subrogació (article 130.1 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir amb
els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1 de la
LCSP).
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- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la
LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals
recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP).
- En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del contracte,
assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud del
subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que el
subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a
l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini
d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
- Acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, amb una
cobertura mínima de 300.000 euros, i el seu pagament anual.
b) Condicions especials d’execució del contracte
- Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que tinguin
una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
- Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats a
favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).
- El contractista vetllarà per la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a fi
de contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’economia sostenible. A tal fi és sol·licitarà la documentació que justifiqui que la maquinaria
que s’utilitza en l’obra, està d’acord amb les exigències normatives.

E.3. Penalitats
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment de
les obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents:
Incompliment
No complir les condicions salarials dels treballadors
(article 122.2 i 201 de la LCSP)
No facilitar la informació relativa a les relacions laborals
objecte de subrogació (article 130.4 de la LCSP)
No complir els terminis parcials o total d'execució de les
prestacions (article 193.3 de la LCSP)

Caràcter
(lleu/greu)
Greu
Greu
Lleu

Penalitat
10% Preu
del contracte
8% Preu del
contracte
Segons art
193.3 LCSP

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Incompliment
No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres
persones (article 196.1 de la LCSP)
No complir les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article
201 de la LCSP
No complir alguna condició especial d'execució del
contracte, sempre que aquesta condició no hagi estat
qualificada com a causa de resolució (article 202.3 de la
LCSP)
Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació
establertes a l 'article 215.2.b de la LCSP
No comunicar les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament
(article 217.1 de la LCSP)
No aportar la justificació del compliment dels
pagaments efectuats a favor dels subcontractistes (article
217.1 de la LCSP)

Caràcter
(lleu/greu)
Greu
Greu

Penalitat
10% Preu
del contracte
10% Preu
del contracte

Greu

10% Preu
del contracte

Greu

50% Preu
del
subcontracte
8% Preu del
contracte

Greu
Greu

8% Preu del
contracte

E.4 Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia de 1 any.
E.5. Direcció facultativa i responsable del contracte
El Director Facultatiu de l’obra es determinarà en el moment de l’adjudicació.
E.6. Modificacions
SÍ
% de
modificació

Element a modificar

Condició que s'ha de donar

20%

Enderrocs

20 %

Moviment de terres

20 %

Fonamentació

10 %

Instal·lació elèctrica

Al realitzar els enderrocs puguin
aparèixer instal·lacions, residus o
materials no previstos
Al realitzar el moviment de terres,
puguin aparèixer instal·lacions,
residus o materials no previstos
Calgui modificar-la per aparició
d’instal·lacions, residus o materials
no previstos
A l’efectuar els enderrocs o
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30 %

Instal·lació sanejament

moviment de terres, pugui parèixer
una instal·lació elèctrica i calgui
desplaçar-la o arranjar-la
A l’efectuar els enderrocs o
moviment de terres, pugui parèixer
una instal·lació de sanejament i
calgui desplaçar-la, arranjar-la o
substituir-la

NO
E.7. Possibilitat de cessió
SI
NO
E.8. Subcontractació
Hi ha tasques crítiques
En aquest contracte, les tasques següents es consideren crítiques als efectes de l'article
215.2.e de la LCSP, raó per la qual no poden ser objecte de subcontractació sinó que han
de ser executades directament pel contractista principal:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Es considera que aquestes tasques són crítiques per les raons següents:
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
No hi ha tasques crítiques
E.9 Assegurança de responsabilitat civil
L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista haurà de
ser de 300.000 euros.
E.10 Recepcions parcials
SÍ L’Ajuntament podrà rebre parcialment una de les dues ampliacions, sempre que
estiguin acabades i tancades.
NO
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E.11 Control de qualitat inclòs en el contracte
SÍ
NO

El cap de Secció d’Obres i

La cap de Servei de Territori

01]

Infraestructures
1-01]

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 0590de47-0cb2-49c1-b6e5-95d281164433
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