MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Motivació de les necessitats administratives

Maria Dolors Carreras Casany (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 09/10/2019
HASH: 0ded16cd585eeecfa0f728ebc6c5392a

Es planteja una actuació de mínims a la planta baixa de l'edifici que permeti exposar
les obres cedides, permetre exposicions temporals i actes públics de petit format.
L'acondicionament implica la neteja del edifici, la retirada de les instal·lacions
obsoletes i la seva substitució per altres de noves. La adequació als criteris
d'accessibilitat, la recuperació dels tancaments i l'adequació dels espais expositius.
D'aquesta manera Cunit obtindria un espai cultural del qual es troba mancat, essent un
dels pocs municipis de la comarca que no disposa d'un espai museístic propi i que a la
vegada ha de ser llançadora per dinamitzar l'activitat cultural del municipi.
2. Objecte del contracte
Contractar l’execució del Projecte d’obres aprovat definitivament el 20 de setembre de
2019 i que s’acompanya a l’expedient, consistent en una adequació parcial de la
planta baixa de l’Avi Pau, redactat per Isidre Roca, arquitecte col·legiat nº 23511/3 per
el COAC. L'objecte i contingut del contracte permetrà crear un espai cultural i
museístic.
3. Insuficiència de mitjans propis
Les característiques concretes i singulars de l’obra impedeixen la seva execució per
part de la brigada municipal, essent necessari la contractació d’una empresa amb
solvència acreditada en aquest tipus de treballs.
4. Contractació per lots
No correspon, atenent a la seva especificitat l’obra ha d’esser executada per un únic
contractista que coordini adequadament el conjunt de treballs sota una única direcció.
5. Termini d'execució
Es preveu un termini d’execució de set mesos, atenent a la incidència de diferents
industrials en obra i la necessitat de coordinar l’execució amb el projecte museístic.
Es pot admetre una pròrroga de tres mesos sempre que quedi justificat per la posada
en servei.
6. Aspectes econòmics

INFORMES IRB

Recentment l'Ajuntament a rebut una important col·lecció de pintures i escultures d'un
artista local amb la possibilitat d'ampliar el fons amb obres del reconegut col·leccionista
Marià Espinal.
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L'Avi Pau va ser durant molts anys un restaurant de referència de la comarca. El
propietari i cuiner del restaurant va ser al llarg dels anys setanta i vuitanta comentarista
mediàtic en relació al món de la cuina, atenent a la seva qualitat i prestigi. El
tancament del citat restaurant l'any 2006 i la cessió de l'edifici a l'Ajuntament per a la
seva reconversió com equipament cultural va topar amb dues circumstàncies: l'entrada
de lladres de coure que van malmetre les instal·lacions i provocar un incendi que
implicava una costosa reparació i l'arribada d'una forta crisi que va deixar el consistori
sense capacitat d'inversió.
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Isidre Roca i Burés, Arquitecte municipal, i l’Alcaldessa en qualitat d’òrgan de
contractació de l’Ajuntament de Cunit emeten el següent informe de justificació
de la contractació de les obres d’acondicionament parcial de l’Avi Pau com
equipament Cultural de Cunit.




L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta
més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima * Preu de l’oferta més
econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació aplicarà l’art.149 de la LCSP. La
presumpció d ’anormalitat s’establirà tenint en compte l’oferta en el seu conjunt
i, en cap cas, exclusivament el preu. Es consideraran els següents paràmetres:
A.- Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:

-

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
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Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
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7.- Perfil de l’empresa
7.1- Classificació d’empresa
No es requereix ni la preveu el projecte
7.2- Criteris de solvència econòmica
Segons requisits i mitjans generals de l’art. 87.3.a) LCSP, acreditant un volum de
negoci equivalent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
7.3 Criteris de solvència tècnica i professional
Aportant relació d’un mínim de cinc obres executades de les mateixes característiques
en el curs dels darrers 5 anys, avalat per certificats de bona execució indicant la seva
descripció, l’import, les dates i el lloc d’execució de las obres.
8- Criteris de valoració
8.1 VALORACIONS EFECTUADES AMB APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS.
(60 punts).
8.1.1 Oferta econòmica. (45 punts).

INFORMES IRB

6.1- Aplicació pressupostària
a. Pressupost base de licitació (PBL): 129.317,00€.
b. Aplicació pressupostària 9200.6320000 Avi Pau
c. Finançament: PAM + recursos propis
6.2- Pressupost de les obres
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA (PEM) de les actuacions
descrites en aquest projecte ascendeix a la quantitat de : 89.809,71€.
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) ABANS IVA de les
actuacions descrites en aquest projecte ascendeix a la quantitat de: 106.873,45€.
El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE(PEC) AMB IVA (21% )de les
actuacions descrites en aquest projecte ascendeix a la quantitat de: 129.317,00€.
L’acreditació de costos directes i indirectes queda indicat en el quadres d’amidaments
descompostes del projecte.
6.3- Valor d’execució de contracte
Es correspon amb el PEC sense IVA: 106.873,45€.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en mes de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitjana en més de 10 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.

Compromís de modelitzar l’obra prèviament a l’inici d’aquestes en BIM segons
apartat anterior, als efectes de poder simular i comprovar el desenvolupament
temporal d’aquest d’acord amb el cronograma presentat.
o Modelatge complerts previ:
2,5 punts
o Modelatge parcial previ (estructura, cobertes i tancaments): 1,0 punt
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8.1.2 Aportació de tancament d’obra amb metodologia BIM. (5 punts).
Compromís d’entrega de la documentació “as built” de l’obra en modelatge BIM,
compatible amb el programa Revit 2019 emprat per l’Ajuntament a la finalització
de les obres.
o Modelatge complerts, (totalitat serveis i realitat física executada):
2,5
punts
o Modelatge parcial (estructura, cobertes i tancaments):
1,0
punt

INFORMES IRB

B.- Que en la resta de criteris de valoració automàtica i de judici de valor s’hagi
obtingut una puntuació de 70 unitats percentuals o superior.

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules
tècniques en relació a l’obra superior a 12 mesos, amb un màxim de 24 mesos
d’ampliació (2 anys més) , sense perjudici d’allò establert a la Llei d’ordenació de
l’edificació per als defectes estructurals, segons s’expressa en la següent fórmula:
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la
major ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters (XMAX). Es
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major.
XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
8.2 VALORACIONS EFECTUADES AMB JUDICI DE VALOR. (40 punts).
8.2.1 Criticitat. (20 punts).
L’obra a executar té dues peculiaritats: per un costat es tracta d’una actuació parcial
que intenta maximitzar l’ús d’un equipament abandonat amb l’aplicació d’un mínim de
recursos; per altre banda l’edifici tindrà una destinació museística, amb necessitat de
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8.1.3 Ampliació del període de garantia. (10 punts).

determinades prestacions relatives a enllumenat.
És per tant necessari per part dels licitadors una adequada comprensió de com es
desenvoluparà el projecte, analitzant prèviament els riscos específics crítics que es
poden trobar en obra i la resposta adequada en la gestió d’aquests, així com els
plantejaments necessaris per aconseguir un millor espai expositiu.
Atenent a les peculiaritats indicades caldrà aportar un anàlisi de 2 situacions de
criticitat que es detectin per al desenvolupament de l’obra, en les quals s’identificarà
les possibles problemàtiques plantejades i les mesures correctores per garantir la seva
mitigació.
La explicació es presentarà en dos full DIN A4 per cada una de les criticitats, a una
cara en tipografia de lletra arial, cos 11, podent admetre també plànols, gràfics,
imatges o fotografies per una millor comprensió de la problemàtica i la seva correcció.

8.2.2 Pla d’obres. (20 punts).
Caldrà aportar una proposta de planificació de l’obra d’acord amb l’objecte del
contracte i el seu termini d’execució.
El Pla de treball es presentarà com a màxim en tres fulls DIN A4, a una cara en
tipografia de lletra arial, cos 11, podent admetre també plànols, gràfics, imatges o
fotografies per una millor comprensió.
El primer inclourà una EDT (estructura detallada de tasques);
El segon full un diagrama de Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els
lligams; una descripció dels recursos assignats tant personals com materials, i la seva
participació i dedicació a l’obra;
El tercer full inclourà una breu memòria expositiva del sistema de treball proposat per
el licitador per el compliment del cronograma, en relació al camí crític, possibles
problemàtiques i la seva correcció així com un quadre d’assignació de recursos dels
intervinents a l’obra.
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Mesures de mitigació (5 puntsx2).
Es valorarà per cada criticitat com s’afronta, el detall en la descripció de les mesures a
adoptar per evitar-les i els recursos necessaris per a la seva mitigació.
o Mesures molt detallades, coherents i correcta resolució 5,00
o Mesures detallades i correcta resolució
4,00
o Mesures amb falta de detall o poc rellevants
2,50
o No aporta o amb informació incongruent
0,00
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Punts crític (5 puntsx2).
Es valorarà per cada criticitat aportada la rellevància i grau d’afecció que pot suposar
com a risc per al desenvolupament de l’obra en ordre als terminis, la seguretat i la
qualitat dels àmbits expositius. El nivell de descripció detallat del risc.
Es justificarà de manera raonada la importància de la criticitat detectada i el seu
possible impacte en l’obra.
o Criticitat molt detallada, d’alt impacte
5,00
o Criticitat detallada, d’impacte
4,00
o Criticitat amb falta de detall o poc rellevant 2,50
o No aporta o amb informació incongruent 0,00

INFORMES IRB

Cada criticitat es valorarà amb un màxim de 10 punts observant els següents
aspectes:

Els criteris per a valorar seran els següents:
EDT, fins a 6 punts.
Es valorarà la correcta identificació de tasques i activitats, la seva descripció, la
jerarquia de les més rellevants, el nivell de detall i la previsió de riscos per a la seva
execució.
o
o
o
o

EDT molt detallada, rellevant i comprensible
EDT correcta adequada a l'obra
EDT amb falta de detall o incoherències poc rellevants
No aporta o amb informació incongruent

6,00
4,00
2,50
0,00

Diagrama de Gantt, fins a 8 punts.
Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més rellevants, el nivell de
detall la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre
tasques.
8,00
5,00
3,00

Memòria de treball i assignació de recursos, fins a 6 punts.
Es valorarà la rellevància, viabilitat i beneficis dels processos proposats, així com la
racionalitat, el detall i la coherència en la intervenció dels diferents industrials en obra
identificant el perfil dels responsables així com la seva coordinació, incidint en aquells
aspectes que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.
o Procés molt detallat, racional, rellevant i comprensible
6,00
o Procés detallat, correcte i coherent
4,00
o Anàlisi bàsic i coherent, sense informació rellevant
2,50
o Anàlisi bàsic, incomplet o amb incoherències poc rellevants
1,25
o No aporta o amb informació incongruent
0,00
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Planificació molt detallada, rellevant i comprensible
Planificació correcta adequada a l'obra
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants
No aporta o amb informació incongruent
0,00
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o
o
o
o

Cunit, data de signatura electrònica
Isidre Roca
Arquitecte municipal

L’òrgan de contractació
M.Dolors Carreras Casany
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El conjunt de criteris plantejats en el present informe son, al meu parer, adequats a
l’objecte del contracte per tal d’assolir la millor oferta d’acord amb l’article 145 de la
LCAP.

