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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA
CENTRAL COMARCAL, 2a FASE, AL MUNICIPI DE SORT.

Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei
21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 5. que
“l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de l’habitatge i la gestió
d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes,
creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments, i dins de les seves funcions estableix
a l’art. 3 ap. 1 b)” Promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics i la
rehabilitació o la remodelació d’aquests.
El 10 de desembre de 2020, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat
(actualment de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) i l’INCASÒL van subscriure un
conveni per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric
convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020, amb finançament provinent de l’1,5% cultural
corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les actuacions programades en aquest
conveni s’inclou l’actuació per a la 2a fase de finalització de les obres de construcció de la Biblioteca
Central Comarcal de Sort, amb una inversió total d’obra i costos de gestió de 375.178,28€, IVA inclòs,
dels quals 200.000,00€, IVA inclòs, els haurà d’aportar l’INCASÒL i els 175.178,28€, IVA inclòs,
restants altres entitats.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula tercera del conveni signat, l’INCASÒL serà qui realitzarà la
gestió econòmica, administrativa i patrimonial de l’obra.
La quantitat de 200.000,00€, IVA inclòs, ha estat transferida a l’INCASÒL per part del Departament de
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en concepte d’inversió en el marc de l’1,5% cultural.
Amb posterioritat a la signatura del conveni per a la programació d’actuacions de restauració i
rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2020, i amb la finalitat de
posar en servei l’edifici en la seva globalitat, s’han actualitzat les inversions, resultant necessari
completar les partides pressupostàries assignades, per tal de poder finalitzar les obres de la biblioteca.
En aquest sentit, a petició del Departament de Cultura, Feu i Godoy Arquitectes, SLP va presentar una
estimació de l’actualització del cost pendent d’execució, en relació al cost previst en el projecte executiu
redactat l’any 2012, per tal de poder finalitzar les obres esmentades.
De l’actualització de les inversions a realitzar en resulten els següents conceptes i imports:
- El cost estimat és de 498.732,52€, IVA inclòs, dels quals 469.433,48€, IVA inclòs, corresponen a les
obres mínimes de l’interior de la biblioteca i 29.299,04€, IVA inclòs, a les obres d’urbanització exterior.
- Els costos d’honoraris tècnics i de gestió per a executar la inversió mínima a l’interior de la biblioteca
ascendeixen a 82.797,12€, IVA inclòs.
El 19 de juliol de 2021 s’ha signat el conveni per al finançament de les obres de Construcció de la
Biblioteca Comarcal, 2a fase, al municipi de Sort, que fixa la inversió global en 552.230,60 € (IVA 21%
inclòs), dels quals 469.433,48 € corresponen a obra i 82.797,12 € (IVA 21% inclòs) a costos de gestió.

Vist l’informe de necessitat de contractar l’execució de les obres de 27 de juliol de 2021, en el qual
queda suficientment motivat l’inici de l’expedient.
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de Construcció de la Biblioteca Central Comarcal, 2a
fase, al municipi de Sort.
Per dur a terme aquesta licitació a continuació se’n descriuen les seves característiques.

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PROJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació de les obres de Construcció de la Biblioteca Central
Comarcal, 2a fase, al municipi de Sort.
Respecte a la tramitació en lots, Incasòl, tal com es preveu a l’article 99.3.b, tècnicament es considera
més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots l’objecte del contracte que es proposa.
1.1 PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació previst per a l’execució de les obres és de 387.961,55 € (+21% d’IVA).
1.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Es preveu un valor estimat del contracte de 387.961,55 €, més IVA, en aplicació de l’establert als
articles 203 i 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1.3 TERMINI MÀXIM DE DURADA DEL CONTRACTE
S’estima una durada màxima del contracte de 8 mesos.
1.4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I DEL CONTRACTE
Donat que el Valor Estimat del Contracte és inferior a 500.000 € no serà exigible la classificació del
contractista, segons l’especificat a l’article 77.1a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
1.5 PROPOSTA D’ANUALITATS
Tenint en compte el termini de les obres es fa l’estimació d’anualitats següent:
Any 2022

387.961,55 € (+21% d’IVA).

1.6 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions especials d’execució d’obligat compliment per part de
l’adjudicatari.
1.6.1 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat a l’edifici
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres en l’usuari, principalment en l’escola Àngel Serafí
Casanovas, situada en el mateix carrer de Sant Ot, aquests treballs es programaran perquè no afectin
la circulació dels nens, ni al trànsit de vehicles, garantint el pas de persones i vehicles amb l’adequada
senyalització per evitar caigudes i accidents.
Aquests treballs es coordinaran amb els serveis de l’Ajuntament de Sort.
Tal com recull el Plec de Condicions Generals, el contractista haurà de gestionar els permisos
municipals necessaris per a la implantació de les bastides, tancaments i acopis provisionals, i es farà
càrrec de les taxes o impostos derivats.
1.6.2 Afectació de l’execució de les obres en el castell dels Comtes de Pallars.
S’ha de preveure, també protegir aquells elements del castell, que puguin quedar afectats per
l’execució de l’obra.
Es preveurà una adequada senyalització per evitar caigudes i accidents.
Aquests treballs es coordinaran amb els serveis de l’Ajuntament de Sort.

1.6.3 Condicions d’emmagatzematge de materials
Per a optimitzar l’espai públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà d’un local pròxim
a l’obra de característiques adequades i suficientment, on albergarà l’oficina d’obra, el magatzem de
petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal de l’obra.
No s’aplegarà en obra més material que el d’ús immediat, disposant-se d’un espai convenientment
limitat, tancat i protegit dintre del tancament general de l’obra per a aquest menester.
Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels
ciutadans com del personal que els haguí de manipular, es connectin amb presa de terra segons el
REBT i modificacions posteriors.
1.6.4 Despeses derivades del consum dels provisionals d’obra
Com que a la parcel·la ja disposarà d’escomeses d’electricitat i d’aigua, l’adjudicatari de les obres
haurà de gestionar el canvi de nom per al pagament dels costos derivats de l’execució de les obres i
durant el període d’execució de les mateixes.
1.6.5 Neteja
En finalitzar l’obra es realitzarà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres, incloenthi les zones d’abassegament que es considerarà inclosa en els preus unitaris i per tant no serà objecte
d’abonament independent.
Aquests treballs es coordinaran amb els serveis de l’Ajuntament de Sort.
1.6.6. Implementació de la metodologia BIM, segons estableixen el MANUAL BIM i la GUIA de la
Generalitat de Catalunya
El contractista aportarà les informacions i documents que determinin els requisits d'intercanvi
d'informació necessaris per a dur a terme i assolir, amb plena satisfacció, les accions BIM associades
als usos i objectius, que la Direcció d'Obra i la Direcció d'Execució d'obra duguin a terme.
El contractista serà també responsable en relació als seus sot contractistes i proveïdors, pel que fa a
l'aportació i suport dels esmentats requisits d'intercanvi d'informació.
1.7 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
No s’exigeix cap classificació.
1.8 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’EXIGIR EXPERIÈNCIA PROVADA DEL CAP D’OBRA
PROPOSAT EN ACTUACIONS SIMILARS.
La situació de l’edifici de la futura Biblioteca Central Comarcal de Sort (fase 2), sota els peus del Castell
dels Comtes de Pallars, catalogat com a Bé Cultural Interès Nacional (BCIN), justifica una exigència
especial d’experiència de la persona o persones delegades per l’empresa per dirigir l’execució física de
les obres.
D’altra banda, el petit pressupost i el curt termini del contracte també exigeix que la persona nominada
per executar per part de l’adjudicatari les obres, tingui la suficient experiència en obres d’equipaments
similars i de baix pressupost que garanteixi portar les obres en les condicions de qualitat i termini
contractats i exigibles.

Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb
el contingut de la Llei esmentada.

S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari
i les fórmules per determinar si una oferta és anormal o desproporcionada.

Vist i plau, El coordinador de Projectes, Jordi Vidal de Puig
Conforme, El director de Projectes, Ferran Casanovas i Boixereu
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ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA
CENTRAL COMARCAL, 2a FASE, AL MUNICIPI DE SORT.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ – CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES
Criteris generals
Les ofertes lliurades es valoraran amb un màxim de 100 punts que es repartiran de la següent manera:
 Criteri d’adjudicació preu
 Altres criteris de valoració automàtica

màxim 80 punts
màxim 20 punts

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació global (PG) més
elevada, després d’aplicar la següent fórmula:
PG = Criteri adjudicació preu (màx 80p) + Altres criteris de valoració automàtica (màx 20p)
Els criteris de valoració són els següents:

1. Criteri d’adjudicació preu (màxim 80 punts)
Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicaran els següents criteris d’adjudicació de preus:
1.1.

Procediment de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica (màxim 80 punts)

Per obtenir les puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:

  Of − Of m   1 
Peco, i = Peco, màx × 1 −  i
×

  PC   VP 
essent:

Peco,i la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua.
Peco,màx la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 80 punts.
Of i

l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua.

Of m l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi presentat entre
totes les ofertes acceptables.

PC el pressupost de licitació.
VP

el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà

VP = 5 / 3 ≅ 1,6666 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà de

Peco,màx punts.

1.2

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot tenint
en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades per distintes
empreses que pertanyen a un mateix grup:
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( BOi ) tal com segueix:

 Of 
BOi = 100 × 1 − i 
 PC 
on Of i és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables en base a la
solvència) i PC el pressupost de licitació.
Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( BOi ):

BM =

1 n
∑ BOi
n i =1

Essent n el nombre d’ofertes amb la solvència.
Després es calcula la desviació estàndard ( σ ):
1/ 2


 n
 ∑ (BOi )2 − n (BM )2 


σ =  i =1

n −1




Si n =1, es prendrà σ =0 .

Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n′ ofertes, que, a més a més, compleixin la condició:

BOi − BM ≤ σ
El conjunt d’ofertes n′ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència ( BR )
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa ( BOi ) respecte del pressupost de licitació ( PC )
sigui superior als següents valors:
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor
de la presumpció de temeritat:

BR =

1 n′
∑ BOi
n′ i =1

per als valors

BR (Baixa de referència) per determinar el límit

BOi − BM ≤ σ

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR + 2

- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 2
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En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la informació necessària per
determinar si s’ha d’excloure o no.
2. Puntuació d’altres criteris de valoració automàtica (màxim 20 punts)
La puntuació d’aquest apartat es reparteix de la següent manera:
 Millora percentatge Control de Qualitat
 Valoració Cap d’obra proposat

màxim 5 punts
màxim 15 punts

A continuació s’exposen els criteris tècnics a puntuar (amb la puntuació màxima per cada criteri), i els
criteris de puntuació en cada cas, i les condicions imprescindibles per puntuar la documentació lliurada.
2.1. Millora del percentatge destinat a Control de Qualitat. (màxim 5 punts)
− Criteri de puntuació:
La puntuació màxima serà de 5 punts.
El Plec de Clàusules Administratives Particulars estableix que el contractista abonarà les despeses
derivades dels assaigs i anàlisis de materials fins a l’1% de l’import d’adjudicació.
Es valorarà la millora d’aquest percentatge segons la següent taula:
Compromís de millora que suposi un increment fins a l’1,5%
Compromís de millora que suposi un increment fins al 2,0%
Compromís de millora que suposi un increment fins al 2,5%
Compromís de millora que suposi un increment fins al 3,0%

2 punts
3 punts
4 punts
5 punts

− Condició imprescindible per puntuar el compromís:
Signar el document MODEL 1 del dossier per a la presentació d’ofertes adjunt al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, on es manifesta el compromís de la millora del percentatge destinat a
Control de Qualitat.
2.2. Valoració de la persona Cap d’obra (màxim 15 punts)
− Criteris de puntuació:
La puntuació màxima serà de 15 punts.
Es valorarà l’experiència de la persona proposada desenvolupant el mateix càrrec pel qual se l’oferta,
corresponent a cap d’obra, en obres d’edificació de nova construcció o gran rehabilitació, en els
termes establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE (*), acabades amb data posterior al 31 de
desembre de 2012, amb la finalitat de valorar la idoneïtat per a desenvolupar les tasques
encomanades.
(*) L’article 2 referit a l’àmbit d’aplicació de la “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE)” diu literalment el següent:
Artículo 2. Apartado 2: Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley,
y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni
público y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

Aquesta experiència es valorarà de la següent manera:

IA
1,5 IA
2 IA
2,5 IA
IA:
ACUM:

ACUM <
IA
<= ACUM < 1,5 * IA
<= ACUM < 2 * IA
<= ACUM < 2,5 * IA
<= ACUM < 3 * IA
ACUM >= 3 * IA

+ 0 punts
+ 5 punts
+ 10 punts
+ 12 punts
+ 14 punts
+ 15 punts

Import de l’Actuació que es licita
Sumatori dels imports acumulats de les obres que es presentin.

Si s’han efectuat finals d’obra parcials d’una mateixa obra, només es consideraran aquells que tinguin
data d’acabament posterior al 31 de desembre de 2012.
− Condicions imprescindibles per puntuar les intervencions proposades:
Signar el document MODEL 2 del dossier per a la presentació d’ofertes adjunt al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, on es manifesta el compromís de designar a la persona proposada com a
Cap d’obra. Adjuntar al sobre digital en versió pdf.


És imprescindible adjuntar Currículum Vitae de la persona proposada com a cap d’obra.

Signar el document MODEL 3, del dossier per a la presentació d’ofertes adjunt al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, on s’inclou el nom de les actuacions justificades i les dades data de
recepció i de pressupost, indicant finalment el pressupost Acumulat (ACUM). Adjuntar al sobre digital
en versió pdf.




Només s’admeten obres d’edificació de nova construcció o gran rehabilitació, en els termes
establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE.
Només s’admeten obres amb data d’acabament posterior al 31 de desembre de 2012
Es limita a un màxim de 5 el nombre d’intervencions presentades per acreditar l’experiència del
cap d’obra.

Emplenar el document MODEL 4 (un per cada una de les obres justificades), on s’ha d’indicar en la
casella corresponent, la documentació que s’adjunta de les exigides al Plec de Clàusules
Administratives Particulars per poder ser valorada com a experiència del cap d’obra. Adjuntar al sobre
digital en versió pdf.
En cas de dubte, el licitador, a petició de l’òrgan de contractació, aportarà la documentació necessària
per justificar que l’actuació presentada és una intervenció puntuable.


És imprescindible adjuntar l’acta de recepció de cada obra amb el següent contingut:
- Signat per la Direcció Facultativa (DF), el promotor i l’empresa executora.
- Indicació expressa de la data de finalització
- Pressupost de l’obra, sense IVA (PEC)
- L’idioma dels documents seran català i/o castellà



En el cas que el nom del cap d’obra no hi constés a l’acta de recepció és imprescindible
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adjuntar un document (Certificat Cd’O.), signat per l’empresa que va executar les obres i la
direcció facultativa, que certifiqui que la persona proposada va ser el cap d’obra de l’obra
justificada, o en el seu defecte, un Certificat de bona execució o document signat per una
entitat oficial competent.


Alternativament, l’acreditació de l’experiència es podrà dur a terme mitjançant certificat expedit
per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant
certificat o declaració de l’empresari, signat per la Direcció Facultativa i per l’empresa
Constructora. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del
qual s’acredita l’experiència específica, indicar l’import d’execució (sense IVA), la data de
finalització de l’obra, identificar l’edifici objecte de reforma i es precisarà si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professió i es dugueren normalment a bon terme.



És imprescindible seguir els criteris de presentació del dossier adjunt al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, per justificar la documentació tècnica i per puntuar en qualsevol
apartat.

Els MODELS 1,2,3 i 4 estaran a disposició dels licitadors en format Word. El licitador haurà d’adjuntar-los
al sobre digital en versió pdf.
3. Fitxa resum d’auto valoració de l’oferta presentada
El licitador haurà d’emplenar la Fitxa resum d’auto valoració de l’oferta segons el MODEL 5, indicant en
les caselles en blanc les dades corresponents a: Nom empresa, import de l’oferta econòmica proposada
(sense IVA), percentatge de millora del control de qualitat i l’import acumulat (ACUM) de l’experiència
justificada pel cap d’obra en obres d’edificació de nova construcció o gran rehabilitació, en els termes
establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE, acabades amb data posterior al 31 de desembre de
2012.
El MODEL 5 estarà a disposició dels licitadors en format Excel. El licitador haurà d’adjuntar-lo al sobre
digital en versió pdf.
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ANNEX 3 Models per presentar els criteris d’adjudicació
Apartat H2 quadre de característiques
En uns fitxers que es lliuraran a banda en format Word i Excel s’adjunten els següents models que s’hauran
de presentar en format pdf:






Model 1: Control de Qualitat (Word)
Model 2: Designació Cap d’Obra (Word)
Model 3: Experiència Cap d’Obra (Word)
Model 4: Fitxa de cada obra (Word)
Model 5: Fitxa resum d’autovaloració- (Excel)

Imatges dels Models a omplir:

