ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
Departament de Contractació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Definició de l’objecte.
Es necessària la contractació de l’execució de l’obra corresponent al PROJECTE
EXECUTIU PER LA REFORMA INTEGRAL DEL PALAU MARICEL DE TERRA
Grup de classificació:
X Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran
reparació.
□ Obres de reparació simple.
□ Obres de conservació i manteniment.
□ Obres de demolició
Codi CPV: 45200000-9 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de
ingenieria civil.
Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP. Secció F grup 45.2
1.2 Lots
Aquesta prestació es divideix en lots:
□ si
X no
En cas afirmatiu, aquesta prestació es divideix en els següents LOTS:
Lot 1:
Lot 2:
...
Es proposa limitar el nombre de lots per les que un mateix candidat pugui presentar
oferta.
□ si (indicar)
□ no
Es proposa limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se a cada licitador.
□ si (indicar)
□ no
X Aquesta execució d’obra no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord
amb la següents motivacions vàlides: En esser una rehabilitació global la seva
construcció i procés d’obra te que ser únic i continu, no permeten dividir en lots que seria
contrari al programa constructiu.
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1.3 Variants
S’admeten variants:
□ si (indicar elements i condicions)
X no
1.4 Termini d’execució
Està previst que aquesta obra es pugui executar en un termini de vint mesos.
2.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat
del seu objecte i contingut per satisfer- les son les següents:
Es necessari per complir i dur a terme el fi institucional del manteniment d’un edifici
públic i més en aquest cas, com a edifici amb activitats culturals públiques (museus,
exposicions, conferències, etc...), com edifici amb catalogació de patrimoni cultural
(objectes d’art, plafons, pintures, estucats, decoració integrada a les partes) i com edifici
de be cultural catalogat en el Pla Especial de Catalogació d’Edificis Històrics i Patrimoni
Cultural de Sitges.
La necessitat i idoneïtat del contracte per la reforma integral del Palau Maricel de Terra
ve justificat per l’estat actual de l’edifici on hi ha parts estructurals que amenacen ruïna
tècnica amb un perill de col·lapse estructural, tal com ve definit en els objectius del
projecte en la memòria tècnica.
3.- DADES DEL PROJECTE
Nom del Projecte d’obres: Projecte Executiu per la reforma integral del Palau
Maricel de Terra.
Import: 2.037.990,64€ + 427.978,03 (21% iva), per un total de 2.465.968,67€ IVA
inclòs.
Redactat per: Albert Bargués Grau
Informe supervisió de projecte:
□ No és necessari per no tractar-se d’un supòsit dels establerts a l’article
235 LCSP.
X Sí es necessari. Indicar la data de l’informe: 1 de juny de 2018
Data d’aprovació inicial: 25/07/2018
Data de publicació de l’aprovació inicial: 30/07/2018
Data d’aprovació definitiva: 26/09/2018
Data de publicació de l’aprovació definitiva: 11/10/2018
Data acta prèvia de replanteig: 10/10/2018
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
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□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP
que, a més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat és
igual o superior a 5.548.000,00€.
X La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP,
ordinari, per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat es inferior a
5.548.000,00€.
□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i
a més, simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte
d’obres quin valor estimat es igual o inferior a 2.000.000€ i entre els criteris d’adjudicació
no n’hi ha que siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o d’haver-ne, la seva
ponderació no supera el 25 % del total.
□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i
a més, simplificat amb tramitació abreujada, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, per
tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat es inferior a 80.000€ i tots els criteris
d’adjudicació son quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
□ Altres: indicar i justificar.
5.- FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
X ordinària
□ urgent (indicar amb detall les raons).
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA I/O
CLASSIFICACIÓ.
D’acord amb l’article 77.1 LCSP, la classificació dels empresaris com a contractistes
d’obres dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència
per contractar per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000
euros. D’acord amb l’apartat a) de l’esmentat precepte, és requisit indispensable que
l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte,
amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte. Aquesta classificació
acredita les seves condicions de solvència per contractar.
A aquests, efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD
1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:
 Grup K, subgrup 7, categoria 4
La proposta no vinculant de classificació del contractista equivalent, referida al Reial
decret 1098/2001, amb anterioritat a la seva modificació efectuada pel Reial decret
773/2015, és la següent:


Grup K, subgrup 7, categoria e

La classificació del grup K i subgrup 7 . Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos, que és el que s'aplica als edificis amb valor patrimonial,
històric...etc i per a aquest tipus d'obres és el més adequat.
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Adscripció de mitjans personals i/o materials
Addicionalment, donada les característiques de l’obra a executar, caldrà que l’empresa
licitadora aporti:
1) Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament, d’acord amb les
especificacions del Projecte.
2) Equip de treball: Equip tècnic complementaria de suport a l’execució: Per altra
banda, caldrà que la licitadora acrediti, en dita declaració, que disposa, o bé que està
en condició de disposar abans de l’inici de l’execució i que s’adscriurà a l’execució
del contracte, els següents perfils professionals:
2.1)

Encarregat/da de l’obra, acreditada la seva experiència mínima de dos obres
equivalents a la licitació en quan a la tipologia de l’edificació i la seva
catalogació.

2.2)

Cap d’obra amb la titulació mínima de arquitecte tècnic o equivalent, acreditada
la seva experiència mínima de dos obres equivalents a la licitació en quan a la
tipologia de l’edificació i la seva catalogació .

2.3)

Gestor tècnic de l’obra, amb la titulació mínima d’arquitecte, acreditada la seva
experiència en quan a la tipologia de l’edificació i la seva catalogació.

2.4)

Tècnic o empresa especialitzada contractada en matèria de seguretat i salut
laboral, que coincidirà expressament amb el coordinador de seguretat i salut
laboral nomenat.

Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligació essencial del contracte,
als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
La justificació per part de l’empresa adjudicatària s’haurà d’efectuar mitjançant l’aportació
de la següent documentació, amb caràcter previ a l’adjudicació:
a) Currículum vitae
b) Certificats de bona execució, expedits per les empreses, públiques o privades,
per les quals hagi prestat serveis en el curs dels darrers 10 anys.
La justificació d’aquests criteris ve motivada per la complexitat de l’obra de restauració
amb materials dels anys 1910 que no són habituals en els processos constructius
actuals, amb sistemes estructurals que són específics d’aquella època (estructura de
ferro, revoltons, estucats...).
Sistemes constructius emprats en la seva construcció basats més en els operaris que en
la tecnologia fan necessari requerir experiència específica del personal de l’obra en
aquests sistemes de restauració.
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió
mediambiental:--
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7.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
X PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del present
contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat/preu.
1.- CRITERIS PUNTUATS AMB JUDICI DE VALOR (a incloure en el Sobre B)
1.a) Programa de treball i memòria constructiva , fins a 24 punts.
INDEX DETALLAT ASPECTES A VALORAR
1. Programa de treball i memòria constructiva, fins a 24 punts.
Es puntuarà aquest aspecte de la oferta tècnica tenint en compte el següent:
A).-La fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l’estudi del procés constructiu i la
justificació de la metodologia i el bon coneixement del projecte.
-De la part d’obra civil (ram de paleta- edificació) ,fins a 6 punts
-De la part de instal·lacions , fins a 4 punts
Total aquest apartat fins a 10 punts.
El màxim de documentació per aquest apartat 8 fulls A4 a una cara, mesura lletra 12
entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics
B).-Per la definició e identificació de totes les afectacions (xarxes generals, quadres,
subquadres,subministraments,etc), les possibles autoritzacions de les obres en front als
serveis i dependencies que restaran en funcionament, es tindran que implantar mesures
protectores per els usuaris.
Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 4 fulls A4 a una cara, mesura lletra 12
entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
C).-El bon coneixement de la ubicació de les obres, la existència de d’infraestructures,
els subministraments energètics, las afectacions al transit rodat (carrega i descarrega) i
vianants. Per la minimització de les afectacions als serveis en funcionament i el transit
rodat caldrà proposta d’actuació acreditada amb documentació gràfica i fotogràfica.
Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 2 fulls A4 a una cara, mesura lletra 12
entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
D).- Coherència en la planificació i justificació de l’execució de les obres, Programa de
treball i definició d’equips a implantar a l’execució de l’obra. No es valorarà la reducció
del termini d’execució.
Total aquest apartat fins a 4 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 3 fulls A4 a una cara, mesura lletra 12
entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics.
Els diagrames PERT- GANT o similar podran presentar-se en el format mes adient com
annex a la documentació.
E).-La justificació d’aplicació de mesures, en la millora dels valors mediambientals
(pols,fresa,neteja) que millorin el reciclat dels residus (tipus de contenidors i recollida)
ocasionats durant l’execució de les obres,i la ubicació i transport de runa i equivalents a
dipòsits controlats de runa i/o transferència
Total aquest apartat fins a 2 punts
El màxim de documentació per aquest apartat 3 fulls A4 a una cara, mesura lletra 12
entre línees 1.15 inclòs fotos i gràfics
Criteris de valoració dels anteriors apartats
L’assignació dels punts d’aquest apartats es distribuiran en funció de la idoneïtat i
necessitat de la proposta aplicant-se criteris de Rellevància.
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Sense rellevància (SR)=0 %. De poca rellevància (PR) fins a un 20%.De rellevància
normal (RN) fins un 50%. De rellevància bona(RB) fins a un 75% i de molt bona
rellevància (MBR) fins a un 100%.
La justificació de tots aquests criteris es fonamenta amb la complexitat de l’obra de
restauració amb els seus materials, el coneixement dels processos constructius d’aquella
època, els coneixements dels sistemes de producció, planificació i coordinació.
2.- CRITERIS SUSCEPTIBLES DE PUNTUACIÓ AUTOMÀTICA (a incloure en el Sobre
C)
2.a) Garanties d’obra,instal·lacions,equipaments i/ o maquinaria, fins a 16 punts.
2.b).Oferta econòmica,fins a 60 punts.
2.a) Garanties d’obra,instal·lacions,equipaments i/ o maquinaria, fins a 16 punts.
El termini establert de garantia en els plecs és d’un any. Es valorarà l’ampliació del
termini de garantia total de les diferents obres d’edificació i de totes les seves
instal·lacions, el seu corresponent material, i el seu cost de manteniment. Es puntuarà
fins a 16 punts atorgant 4 punts per període sencer de tres mesos que superi el primer
any.
2.b) Oferta econòmica, fins a 60 punts.
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l’IVA, que
s’haurà d’indicar en la partida independent, es valorarà les diferents ofertes amb la
formula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a l’oferta mes
econòmica i proporcionalment segons l’expressió de la formula a les restants ofertes, la
formula queda justificada per representar una expressió que pondera els valors dels
licitadors.
Amb la següent formula:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 60
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1
Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I
PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives
Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
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En aquest cas, en tractar-se d’una adjudicació amb mes d’un criteri de valoració per
determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, s’hauran
de complir les dues condicions següents alhora:
- Que l’oferta econòmica sigui inferior en un 10% a la mitja total dels preus ofertats. Cas
que es presenti una sola oferta, que sigui inferior al 15%.
- Que la puntuació obtinguda pel licitador a la resta de criteris, al marge de l’oferta
econòmica, sigui igual o superior al 25% de la mitjana de punts obtinguts pels licitadors.
8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun dels
lots per tota l’execució inicial del contracte i en constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
LOT UNIC : 2.037.990,64€ més 427.978,03€ corresponent a 21% d’IVA amb un total de
2.465.968,67€
Total:
2.037.990,64€ més 427.978,03€ corresponent a 21% d’IVA amb un total de
2.465.968,67€
El preu es determina a partir de les següents referències (es poden indicar una o vàries):
X Per referència a components de la prestació.
X Per unitats d’execució
□ Per unitats de temps
Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos
directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació
segons consta al Projecte aprovat.
Desglossat:
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL(.PEM.)................... 1.484.285,00€
13% Despeses general sobre PEM..................................... 192.957,00€
6% Benefici industrial sobre PEM.....................................
89.057,00€
Seguretat i salut .................................................................
47.326,89€
Equip tècnic complementari suport a l’execució ................... 43.002,75 €
Actuacions de restauració específiques ............................... 181.362,00 €
Subtotal............ 2.037.990,64€
21% IVA sobre total............................................................
427.978,03€
PRESSUPOST DE CONTRACTE TOTAL ......................... 2.465.968,67 €
Operacions comptables:

- apunt previ (A/) 920190002903 d’import 1.500.000,00€, de data 26/04/2019
- apunt previ (A/) 920190002904 d’import 965.968,67€, de data 26/04/2019
- apunt previ (A) 920190002907 d’import 650.000,00€, de data 26/04/2019
- apunt previ (A) 920199000040 d’import 1.815.968,67€, de data 28/03/2019
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9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents
condicions especials d’execució del contracte:
a) Clàusula de seguretat i higiene en el curs de l’obra
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte en el desenvolupament de
sistemes i mitjans de seguretat i salut contemplades en el pla de seguretat i salut, en el
procés de les obres de l’edifici, ateses les especials circumstàncies i condicions
constructives.
b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti
d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals
conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del
contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
serà causa de resolució.
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment a
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació.
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte de l’esmentat compliment.
10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
X No es preveuen modificacions contractuals.
□ D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen les següents
modificacions contractuals:
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
Ens remetem a les establertes al PCAP.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Albert Bargués Grau.
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