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 DE
SUSTITUCIÓ DE LA COBERTA I PINTURA DE L’ESTRUCTURA DE LA PISTA 2 DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS VENS.
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: 45261213-5 Col·locació de cobertes metàl·liques.
Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP:
Secció F Grup 45.2 Classe 22 Construcció de cobertes i estructures de
tancament
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
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X Aquesta execució d’obra no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord
amb la següents motivacions vàlides: (indicar)
Estem parlant d’una obra consistent a realitzar treballs en alçada (retirada de la coberta
existent, restauració de l’estructura de suport de la coberta i posterior col·locació d’una
nova coberta), amb la utilització d’uns determinats mitjans auxiliars que necessàriament
han ser comuns a tots ells. Estem parlant de la necessitat de mitjans auxiliars comuns,
però també de treballs subjectes a una coordinació i que necessàriament han de ser
realitzats per una única empresa contractista.
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 8 setmanes.
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 (indicar amb precisió):
La pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens va ser construïda l’any 1994 i es considera
necessari realitzar obres de millora consistents, en essència, a renovar la seva coberta. A
tal efecte, es contempla substituir la coberta metàl·lica simple actual per una coberta
tipus Sandwich (composta per xapa exterior, perfilaria auxiliar, aïllament tèrmic-acústic i
xapa interior), per a millorar:
-

La impermeabilització de la pròpia coberta.
L’aïllament acústic.
El rendiment energètic de l’edifici.

3.- DADES DEL PROJECTE
Nom del Projecte d’obres: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I PINTURA
DE L’ESTRUCTURA DE LA PISTA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS VENS
Import: 309.065,55€
Redactat per: Arquitecte D. Fernando Albadalejo Grimart (col. núm. 25770/2)
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: 25-3-19
Data d’aprovació inicial/òrgan: 3-4-2019/J.G.L.
Data de publicació de l’aprovació inicial BOP/DOGC: 17-04-2019/ 23-04-2019
Data d’aprovació definitiva/òrgan: 30-05-2019, atès que no es van presentar al·legacions
durant l’exposició pública del projecte.
Data de publicació de l’aprovació definitiva BOP/DOGC: 10-12-2019 / 10-12-2019
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Data acta prèvia de replanteig: 16-4-2021

4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
□ 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 5.350.000,00€.
□ 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
5.350.000,00€.
X 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:
□ ordinària
X urgent (indicar amb detall les raons).
Vist que a l’àmbit municipal, amb caràcter general, els articles 25.2.m) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 66.3.n) del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, reconeixen als municipis competències pròpies en matèria d’activitats i
instal·lacions culturals i esportives, ocupació del lleure i turisme, imposant l’article 26.1.c)
de la primera d’aquestes normes als municipis amb població superior a 20.000 habitants,
l’obligació de prestar el servei mínim d’instal·lacions esportives d’ús públic.
Atès que aquestes competències s’han d’exercitar en el marc del Text Refós de la Llei de
l’Esport de Catalunya que, en el seu article 39, enumera i concreta les competències
municipals en aquesta matèria i, en particular, l’obligació de promoure de forma general
l’activitat física i l’esport en el seu àmbit territorial i de construir, ampliar i millorar les
instal·lacions esportives en el seu territori, vetllant per la seva plena utilització.
Vist que l’Ajuntament de Sitges va implantar, en el seu dia, el servei públic municipal
d’esports, integrat pels equipaments municipals dels quals s’ha anat dotant fins ara i al
qual s’aniran integrant, com a ampliacions, els que es puguin crear en el futur i siguin
necessaris per facilitar a tots/es els/les ciutadans/es la pràctica esportiva, en qualsevol
de les seves vessants, de competició esportiva en edat escolar, per a adults, de
manteniment físic i salut, i de lleure d’oci i entreteniment.
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Atès que les instal·lacions esportives són un servei públic essencial i un dels marcs en
els quals l’Ajuntament de Sitges desplega la seva acció de foment i creixement del teixit
associatiu a través de l’autorització per a l’ús comú especial del domini públic.
Vist que la coberta del pavelló 2 del poliesportiu de pins vens presenta unes clares
patologies a la seva encavallada metàl·lica així com al fals sostre sobre les que és
necessari actuar amb la major immediatesa per evitar riscos i danys personals en els
usuaris (tant esportistes com espectadors).
Vist que el terreny de joc del pavelló 2 presenta irregularitats que poden comportar
lesions en els usuaris de la instal·lació esportiva.
Atès que durant els mesos d’estiu l’activitat esportiva disminueix en aquest equipament
municipal i l’execució d’aquestes obres tindria un menor impacte en el servei públic que
si es porta a terme durant els mesos de setembre i octubre, data a la que es reanuden
les competicions oficials com també les classes d’educació física dels centres educatius
que es porten a terme en aquest equipament.
Es per això que vistes les característiques de les actuacions a realitzar, que es
consideren inajornables, com l’interès general subjacent per no afectar al sistema
esportiu municipal com a la comunitat educativa durant l’inici del curs escolar, es proposa
declarar la tramitació d’urgència per no demorar l’adjudicació d’aquest contracte.
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA I/O
CLASSIFICACIÓ.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP
següents:
X Volum anual de negocis
X Assegurança de responsabilitat civil
□ Patrimoni net
Justificació de la selecció dels criteris de solvència econòmica i financera:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 88 1 de la LCSP següents:
X Relació dels principals serveis prestats en els darrers 5 anys.
□ Declaració indicativa del personal tècnic per l’execució de les obres (indicar el
mínim requerit)
□ Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari, directius i especialment
dels encarregats de l’execució del contracte (indicar quines).
□ Indicació de les mesures de gestió ambiental que s’hauran d’aplicar en
l’execució del contracte (indicar quines).
X Declaració del contractista indicant la part del contracte que te el propòsit de
subcontractar.
També es podrà acreditar la solvència amb la classificació següent: (indicar)
Grup: C - Edificacions
Subgrup: 3 – Estructures metàl·liques
Categoria: 2
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Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte:
□ si (indicar)
X no
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió
mediambiental: (indicar)
Habilitacions específiques: (indicar)
Justificació dels criteris de solvència tècnica:
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.
Estem parlant sempre de criteris objectius quantificables de forma automàtica, que son
els següents:

1. Criteris objectius quantificables de forma automàtica, fins a 75 punts
1.1 Ampliació del termini de garantia, fins a 5 punts
1.2 Millora en els treballs d’execució de la coberta, fins a 10 punts
1.3. Antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat, fins a 5 punts
1.4. Oferta econòmica, fins a 55 punts
2. Criteris subjectius sotmesos a judici de valors, fins a 25 punts
2.1 Descripció del procediment constructiu, fins a 25 punts
□ UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ. D’acord amb l’article 146.1 per l’adjudicació del
present contracte s’utilitzarà un sol criteri d’adjudicació consistent en el preu o un criteri
basat en la rendibilitat. En aquest supòsit cal indicar la justificació de la utilització d’un sol
criteri:
1. Criteris subjectes a judicis de valor
Criteri núm. 1: Descripció del procediment constructiu de l’obra, fins a 25 punts
Justificació del criteri: Els treballs necessaris per a l’adequació de l’estructura i posterior
substitució de la coberta de la pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens, requereixen de
metodologies diverses de treball en alçada. Uns treballs en alçada que requereixen
d’unes actuacions prèvies que suposen el 32,25% del cost de les obres, segons
determinacions del projecte executiu. Es considera necessari descriure el procés
d’execució de les obres, fent especial atenció als mitjans auxiliars que s’utilitzaran i a les
mesures de protecció que s’adoptaran.
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Format de presentació: L’extensió màxima de la memòria tècnica no podrà excedir de 2
pàgines DINA4, és a dir, 2 fulls a doble cara o 4 full a una sola cara, mida Arial 11 amb
interlineat simple. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà
l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació
continguda en les 4 primeres pàgines.
En cas d’incompliments formals, la memòria es valorarà amb 0 punts.
Forma de valoració:
Es valorarà que la descripció sigui completa, que s’identifiquin aquells elements que
comportin una singularitat, que es descriguin els equips de treball necessaris per a
executar els treballs, que s’arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges
respecte a la solució prevista en el projecte.
Les propostes es puntuaran d’acord amb els criteris següents:
25 punts: propostes totalment adequades amb contingut coherent, exhaustives,
completes, treballades i plantejades, que detallen de forma ben clara i precisa els seus
recursos, objectius i millores substancials proposades per assolir de forma optima una
correcta execució de les obres, innovadores, que aporten valor afegit, o que es consideri
que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
17,50 punts: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos, objectius i
millores substancials proposades respecte l’assenyalat en el Projecte, per assolir la
correcta execució de les obres.
10 punts: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del
servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius, amb millores
no substancials o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en el Projecte, per assolir una
correcta execució de les obres.
5 punts: propostes amb continguts basics, però massa genèrics, poc precisos, poc
rellevants, poc aplicables, amb objectius i millores no substancials i amb benefici limitat
respecte l’assenyalat en el Projecte, o que detallen de forma insuficient o poc clara
alguns aspectes objecte del contracte.
0 punts: propostes amb continguts inexistents, irrellevants, o deficients.
2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o automàtics.
Criteri núm. 1: Ampliació del termini de garantia, fins a 5 punts.
Justificació del criteri i de la fórmula: La garantia establerta per projecte és d’un any, i es
pretén potenciar el compromís de la feina ben feta, valorant positivament l’ampliació del
termini de garantia de l’obra.
Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre.
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Ampliació de garantia en trimestres
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Punts
1
2
3
4
5

Criteri núm. 2: Millora en els treballs d’execució de la coberta, fins a 10 punts.
El projecte objecte de licitació no contempla la substitució de la canal de recollida de les
aigües de pluja de la coberta, però es evident que per a la col·locació dels panels
metàl·lics tipus sandvitx, serà necessari el seu desmuntatge. Procurant una major
garantia de l’estanqueïtat de la coberta i una millora de l’estètica de l’edifici, es proposa
retirar la canal existent i substituir-la per una de nova, adaptant-la a les característiques
tècniques i estètiques de la nova coberta. Es tractaria, doncs, de:
-

Desmuntatge, retirada i transport a abocador de la canal existent.
Subministrament i col·locació de 48 metres de canal rectangular de planxa d’acer
galvanitzat de 5 mm de gruix, 220 mm de base i 80 mm d’alçada.
Subministrament i col·locació de 8 peces per a pas de conductes en planxa
d’acer galvanitzat de 8 mm de gruix, tub de 110 mm de diàmetre, alçada de 50
cm, acompanyada de les corresponents fixacions mecàniques.

Valoració econòmica aproximada: 6.000€ de pressupost d’execució material.
S’atorgaran 10 punts per l’oferiment d’aquesta millora i 0 punts si no s’ofereix.
Criteri núm. 3: Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat
fins a 5 punts.
Justificació del criteri i de la fórmula: Durant l’execució de les obres, habitualment
sorgeixen problemes que afecten directament a la correcta execució d’aquestes, i
finalment al cost final. Gran part d’aquests problemes es solucionen contractant una
empresa amb un equip de treball de garanties (cap d’obres i encarregat).
La millor garantia es que sigui un equip amb certa experiència. Això demostra que la
feina s’executa correctament, i hi ha una bona coordinació, facilitant per altra banda la
feina tant del director de les obres com del coordinador de seguretat d’aquestes.
Es tracta de puntuar que tant el cap d’obres com l’encarregat tingui un mínim d’antiguitat.
En cas que només una de les figures, cap d’obra o encarregat, compti amb l’antiguitat
exposada a continuació, no es puntuarà.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i de l’encarregat es de més de 7 anys,
s’atorgaran 5 punts.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i de l’encarregat es d’entre 5 i 7 anys,
s’atorgaran 2,5 punts.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i de l’encarregat es de menys de 5 anys,
s’atorgaran 0 punts.
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Caldrà incorporar al sobre B informe de vida laboral del cap d’obra i l’encarregat a
efectes de justificar l’experiència laboral.
Criteri núm. 4. Millora en el preu, fins a 55 punts.
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, mitjançant la fórmula indicada en
aquest apartat, donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i
proporcionalment segons l’expressió de la fórmula a les restants ofertes.
Amb la següent fórmula:
Pv = ( 1 - (Ov-Om)/IL) x (1/VP) ) x P
On:
Pv és la puntuació de l’oferta a Valorar
P son els Punts del criteri econòmic (60)
Om és l’import de la millor oferta
Ov es l’import de l’oferta a valorar
IL es l’import de la licitació
VP és el valor de la ponderació (1)
Justificació del criteri i de la fórmula:
Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
Puntuació màxima: 55 punts
Criteris per determinar les baixes desproporcionades:
En aquest cas, en tractar-se d’una adjudicació amb més 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.
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 mitja de punts obtinguts pels
licitadors presentats en aquests criteris.

També quedarà fora de la licitació, el licitador que presenti una oferta superior al valor
màxim del contracte.
En cas d’un únic licitador, serà baixa desproporcionada quan en el criteri millora del preu
supera una baixa del 20% del valor del contracte i la suma de punts en la resta de criteris
sigui superior a 35 punts
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.
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LOT ÚNIC: 255.426,07 € més 53.639,48 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
309.065,55 €
El preu es determina a partir de les següents referències (es poden indicar una o vàries):
□ 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.
9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula social i/o mediambiental:
D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents
condicions especials d’execució del contracte (indicar al menys 1 condició):
Serà condició especial del contracte que, en cas que el licitador necessiti contractar nou
personal per a l’execució de les obres contingudes al contracte, es comprometi a que
aquest provingui de l’atur o formi part d’un col·lectiu en risc d’exclusió social.
Clàusula Protecció de dades:
L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament
de Sitges al contractista:
□ si (indicar la finalitat de les dades que vagin a ser cedides)
X no
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:
(indicar de manera clara i detallada les possibles modificacions contractuals, el seu
abast, límit i naturalesa i la seva forma de verificació que haurà de ser objectiva. A més
ha de ser adequada a la finalitat del contracte).
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes es podrà acordar
la imposició de les penalitats següents:
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a) Incompliments lleus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció entre un 10% i 20%
s’aplicarà una penalitat de l’1% de l’import d’adjudicació.
b) Incompliments greus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció entre un 20% i 60%
s’aplicarà una penalitat del 5% de l’import d’adjudicació.
c) Incompliments molt greus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció superior al 60% s’aplicarà
una penalitat del 10% de l’import d’adjudicació.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,
s’imposaran les penalitats següents:
a) Incompliments lleus:
.../....
Penalitat: fins al 1 % de l’ import de l’adjudicació
a) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5% de l’import de l’adjudicació
b) Incompliments molt greus:
En el cas de no complir amb la llei en matèria laboral, ja sigui per tenir personal treballant
no contractat o contractat irregularment, s’aplicarà una penalitat del 10% de l’import de
l’adjudicació, al marge de que es realitzi la pertinent notificació al departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya.
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació
en contractes de treball, s’imposaran les penalitats següents:
b) Incompliments lleus:
.../....
Penalitat: fins a l’1 % de l’ import de l’adjudicació
c) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5 % de l’ import de l’adjudicació
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d) Incompliments molt greus:
.../....
Penalitat: fins al 10 % de l’ import de l’adjudicació
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, es podran imposar les penalitats següents:
a) Incompliments lleus:
En el cas d’incompliment en el pagament de proveïdors, de manera puntual, s’aplicarà
una penalitat del valor de l’impagat, amb un màxim de l’1% de l’import de l’adjudicació.
b) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5 % de l’ import de l’adjudicació
c) Incompliments molt greus:
En el cas de la reiteració en l’incompliment en el pagament de proveïdors, s’aplicarà una
penalitat del valor de l’impagat, amb un màxim del 10% de l’import de l’adjudicació.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Óscar Villas García.
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