Ajuntament de Moià

Dionís Guiteras i Rubio (1 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 02/07/2019
HASH: 070a14604c89c836841c4cd7916ff405

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria
Tema: Licitació del contracte menor d’adaptació de l’habitabilitat del Pavelló
municipal
Expedient: 1228/2019

Decret d’Alcaldia
Pel qual es licita el Contracte Menor d’adaptació de
l’habitabilitat del Pavelló Municipal

Atès que es consideren contractes menors els contractes d’import inferior a
40.000€, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000€, quan es tracti d’altres
contractes,
Considerant que els contractes menors no poden tenir una durada superior a un
any ni ser objecte de pròrroga,
Considerant que la tramitació de l’expedient dels contractes menors només exigeix
l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, així
com demanar tres ofertes, com a mínim i formalitzar el contracte quan l’import de
l’adjudicació sigui superior a tres mil Euros, més IVA.
Considerant nogensmenys el que s’acaba d’exposar, que s’estima més apropiat de
licitar el contracte projectat, per respecte als principis de llibertat d'accés a les
licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de
tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i el principi d'integritat, una eficient utilització
dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de
serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la
salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més
avantatjosa.
Vista la fiscalització favorable de l’Interventor Municipal, d’acord amb el número
d’operació 81/2019 – 220190004648.
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Considerant que els contractes menors poden adjudicar-se directament a qualsevol
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària
per realitzar la prestació.
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Joaquim Rosell López (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 03/07/2019
HASH: 91ba477ba4f6a522839db82e734d3a46

Vista la iniciativa impulsada per l’alcalde proposant la licitació del contracte menor
d’adaptació de l’habitabilitat del Pavelló Municipal.

Número: 2019-0529 Data: 02/07/2019

Fets

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Fonaments de Dret
➢ Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
➢ Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Moià.

Per allò exposat, aquesta Alcaldia-Presidència en exercici de les competències que
té atribuïdes per la legislació de règim local vigent,

Primer. Licitar el contracte menor d’adaptació de l’habitabilitat del Pavelló Municipal
mitjançant la publicació de les condicions d’aquesta oferta que es descriuen als
annexos.

Objecte del Contracte: Adaptació de l’habitabilitat del Pavelló Municipal.
Durada: 12 setmanes
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Annex 1
Condicions de l’oferta

Número: 2019-0529 Data: 02/07/2019

Decreta

Tipus de licitació: El tipus de licitació és de 39.466,54 Euros més IVA. Les ofertes
s’hauran de fer a la baixa. No s’admetran ofertes superiors al tipus de licitació.

Condicions especials: Segons Annex de requeriments del contracte i l’empresa
adjudicatària.

L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio.
En dono fe, El Secretari, Joaquim Rosell López
Signat electrònicament al marge.
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Termini de presentació d’ofertes: deu dies naturals.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Annex 2
Criteris de valoració Pavelló Municipal
BAIXA ECONÒMICA SOBRE LA LICITACIÓ
La baixa econòmica sobre la licitació haurà de ser d’un màxim de 7.500€ que
implicaran 30 punts que es repartiran de manera proporcional en base a 1 punt cada
250€ de baixa. No es puntuaran baixes de més de 7.500€ encara que seran
contractuals però s’aplicarà una puntuació total en punts igual a 30 com a màxim.
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MILLORA 1 – Col·locació de comptador d’energia tèrmica
Aquesta millora té com objectiu la col·locació d’un sistema de control de l’energia
tèrmica subministrada per la caldera d’ACS existent per tal de poder analitzar les
seves prestacions energètiques en relació al rendiment de la màquina, l’ús de la
mateixa, el rendiment estacionari i transitori, etc.
Per tal d’abordar aquesta millora es pretén la col·locació d’un sistema de comptador
de calories de tipus hidrodinàmic sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 10,0
m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
de 1 ½”, per a una temperatura màxima de fluid de 90ºC en funcionament continu,
amb sonda de temperatura de baix consum i llarga duració i capçal electrònic mesurat
amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar lectures, bateria de liti i
sortida d’impulsos per energia i entrada de impulsos per a comptador auxiliar, muntat
entre tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions fetes. Connexió
al sistema de control proposat en projecte mitjançant comunicació MOD-BUS, incloent
el cablejat, tub, accessoris i part proporcional de mòdul MODBUS del sistema de
control. Tot instal·lat segons les indicacions de la direcció facultativa.
Per a tal efecte, s’estima un valor econòmic de:
Preu
Unitats
Concepte
total
Comptador de calories de tipus hidrodinàmic sense peces
mòbils, per a un cabal nominal de 10,0 m3/h i una pressió
nominal de 16 bar, de 50mm de diàmetre nominal, ràcords
inclosos de 1 ½”, per a una temperatura màxima de fluid de
90ºC en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga duració i capçal electrònic mesurat amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar
1
lectures, bateria de liti i sortida d’impulsos per energia i 1.369,47€
entrada de impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical o horitzontal i amb totes les connexions
fetes. Connexió al sistema de control proposat en projecte
mitjançant comunicació MODBUS, incloent el cablejat, tub,
accessoris i part proporcional de mòdul MODBUS del sistema
de control. Tot instal·lat segons les
indicacions de la direcció facultativa.
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MILLORES PROPOSADES I QUANTIFICADES PER AL PAVELLÓ
MUNICIPAL

Ajuntament de Moià

MILLORA 3 – Col·locació de aixetes antivandàliques vestidor 1 i 3 i annex
Per tal de millorar les prestacions i duració dels ruixadors de les dutxes existents en
el pavelló, es proposa la substitució de les aixetes existents en el projecte actual
(ruixadors) per ruixadors de paret antivandàlics tipus PRESTO ANTIVANDALICO o
similar, en substitució dels ruixadors de dutxa existents en el projecte objecte de
millora.
Les característiques del ruixador és un ruixador de dutxa amb cos de llautó cromat
amb embellidor amb característiques antivandalisme.
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de ruixador de dutxa antivandàlic per a col·locar a
13
paret. Tot instal·lat segons les indicacions de la direcció
527,82€
facultativa.
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MILLORA 2 – Col·locació de detector de flux
Una de les afectacions més habituals que pateix la instal·lació hidràulica objecte de
projecte és la pèrdua de pressió en el circuit primari de la caldera de ACS degut a
qualsevol possible pèrdua de pressió o fins i tot l’activació de les diverses vàlvules de
seguretat de sobrepressió existents en la instal·lació,. Aquest fet pot provocar una
parada no programada a la caldera que serà detectada e n no disposar d’aigua calenta
al dipòsit d’acumulació d’ACS amb el corresponent perill de detectar el defecte massa
tard i haver d’aplicar un nou xoc tèrmic en la instal·lació tèrmica d’ACS per a evitar
l’aparició de legionel·la.
Per tal de millorar la instal·lació i corregir aquesta possible afectació es preveu la
instal·lació d’un transductor de pressió per a equip hidràulic que pugui denotar una
baixa pressió d’aigua al circuit primari de la caldera i que, en cas de ser inferior al
recomanat, donaré avis a través del sistema de gestió i control existent als serveis de
manteniment de l’Ajuntament de Moià.
Tanmateix, en cas d’arribar a uns valor límit, aquest sistema de gestió activaria la
protecció de seguretat de la caldera de ACS per a evitar la seva encesa i, per tant el
mal funcionament produït per la falta de pressió al circuit.
Per a tal efecte, s’estima un valor econòmic de:
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de control de pressió al circuit primari de la caldera
de ACS per tal de detectar el nivell de pressió i donar avís, a
través del sistema de gestió instal·lat, amb les ampliacions i
modificacions que es creguin convenients, d’una baixa pressió
o una alta pressió del circuït hidràulic. Gravació de l’històric de
1
registres de la pressió actual consultable a través de webserver 315,08€
gratuït per a l’Ajuntament. A més, es considera la part
proporcional d’instal·lació i muntatge i programació amb
visualització de la pressió de treball a temps real i parada de la
caldera en cas de molt baixa pressió hidràulica. Tot instal·lat
segons les indicacions de la direcció facultativa.
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Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

MILLORA 6 – Col·locació de polsadors d’aixetes antivandàliques vestidors 2 i 4 i
annex
Per tal de millorar les prestacions i duració dels polsadors de les dutxes existents
en el pavelló, es proposa la substitució de les aixetes existents en el projecte actual
(polsadors) per polsadors de paret antivandàlics tipus PRESTO ANTIVANDALICO o
similar, en substitució dels polsadors existents actualment en el projecte objecte de
millora.
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de polsadors antivandàlics per a dutxes per a
13
col·locar a paret. Tot instal·lat segons les indicacions de la 1.089,00€
direcció facultativa.
MILLORA 7 – Col·locació de comptador d’energia elèctrica subministrament Pavelló
Es proposa la col·locació d’un comptador elèctric modular en la capçalera de
l’equipament per tal de poder controlar i recollir les dades a distància sobre el
comportament de la xarxa elèctrica així com del consum elèctric de l’equipament en
cada moment, generant gràfiques i dades estadístiques per a poder valorar el bon ús
de les instal·lacions.
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MILLORA 5 – Col·locació de polsadors d’aixetes antivandàliques vestidors 1 i 3 i
annex
Per tal de millorar les prestacions i duració dels polsadors de les dutxes existents
en el pavelló, es proposa la substitució de les aixetes existents en el projecte actual
(polsadors) per polsadors de paret antivandàlics tipus PRESTO ANTIVANDALICO o
similar, en substitució dels polsadors existents actualment en el projecte objecte de
millora.
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de polsadors antivandàlics per a dutxes per a
13
col·locar a paret. Tot instal·lat segons les indicacions de la 1.089,00€
direcció facultativa.
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MILLORA 4 – Col·locació de aixetes antivandàliques vestidor 2 i 4 i annex
Per tal de millorar les prestacions i duració dels ruixadors de les dutxes existents en
el pavelló, es proposa la substitució de les aixetes existents en el projecte actual
(ruixadors) per ruixadors de paret antivandàlics tipus PRESTO ANTIVANDALICO o
similar, en substitució dels ruixadors de dutxa existents en el projecte objecte de
millora.
Les característiques del ruixador és un ruixador de dutxa amb cos de llautó cromat
amb embellidor amb característiques antivandalisme.
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de ruixador de dutxa anta vandàlic per a col·locar
13
a paret. Tot instal·lat segons les indicacions de la direcció 527,82€
facultativa.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Unitats

1

Preu
total

Concepte

Sistema de comptatge d’energia elèctrica a integrar amb el
sistema de control existent en l’equipament, trifàsic amb 63A
de capacitat de lectura per fase a través de pinça amperimetria
329,53€
o mitjançant de lectura directa, amb la protecció corresponent,
inclòs el muntatge i adaptació de la instal·lació per a una
correcta lectura de la mateixa.

MILLORA 8 – Col·locació de comptador d’energia elèctrica per a la zona restaurant
Es proposa la col·locació d’un comptador elèctric modular en la capçalera de la
zona de restaurant per tal de poder controlar i recollir les dades a distància sobre el
comportament de la xarxa elèctrica així com del consum elèctric del restaurant en cada
moment, generant gràfiques i dades estadístiques per a poder valorar el bon ús de les
instal·lacions.
El comptador elèctric del restaurant s’haurà d’integrar en el sistema de control
aportant informació de la potència activa/reactiva, tensions i intensitats per fases i
consum per a que les dades siguin visualitzables a nivell remot a temps real, i es
puguin elaborar gràfic d’estadístiques dels paràmetres aportats (històric de consums).
La informació que ha de ser visible des del sistema de control (telemesura) és la
següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potència instantània consumida
Potència instantània activa
Potència instantània reactiva
factor de potència
tensió de les fases
intensitat de les fases
maxímetre (pics de potència màxima consumida entre períodes)
energia activa (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
energia reactiva (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
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Potència instantània consumida
Potència instantània activa
Potència instantània reactiva
factor de potència
tensió de les fases
intensitat de les fases
maxímetre (pics de potència màxima consumida entre períodes)
energia activa (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
energia reactiva (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El comptador elèctric de l’equipament s’haurà d’integrar en el sistema de control
aportant informació de la potència activa/reactiva, tensions i intensitats per fases i
consum per a que les dades siguin visualitzables a nivell remot a temps real, i es
puguin elaborar gràfic d’estadístiques dels paràmetres aportats (històric de consums).
La informació que ha de ser visible des del sistema de control (telemesura) és la
següent:

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Unitats

Preu
total

Concepte

MILLORA 9 – Col·locació de comptador d’energia elèctrica per a la zona camp de
futbol
Es proposa la col·locació d’un comptador elèctric modular en la capçalera de la
zona de camp de futbol per tal de poder controlar i recollir les dades a distància sobre
el comportament de la xarxa elèctrica així com del consum elèctric de futbol en cada
moment, generant gràfiques i dades estadístiques per a poder valorar el bon ús de les
instal·lacions.
El comptador elèctric del camp de futbol s’haurà d’integrar en el sistema de control
aportant informació de la potència activa/reactiva, tensions i intensitats per fases i
consum per a que les dades siguin visualitzables a nivell remot a temps real, i es
puguin elaborar gràfic d’estadístiques dels paràmetres aportats (històric de consums).
La informació que ha de ser visible des del sistema de control (telemesura) és la
següent:
Potència instantània consumida
Potència instantània activa
Potència instantània reactiva
factor de potència
tensió de les fases
intensitat de les fases
maxímetre (pics de potència màxima consumida entre períodes)
energia activa (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
energia reactiva (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)

Unitats

1

D219

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preu
total

Concepte

Sistema de comptatge d’energia elèctrica a integrar amb el
sistema de control existent en l’equipament, trifàsic amb 63A de
capacitat de lectura per fase a través de pinça amperimetria o
301,72€
mitjançant de lectura directa, amb la protecció corresponent,
inclòs el muntatge i adaptació de la instal·lació per a una
correcta lectura de la mateixa.

MILLORA 10 – Col·locació de comptador d’energia elèctrica per a la zona de
rocòdrom
Es proposa la col·locació d’un comptador elèctric modular en la capçalera de la
zona de rocòdrom per tal de poder controlar i recollir les dades a distància sobre el
comportament de la xarxa elèctrica així com del consum elèctric de rocòdrom en cada
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Sistema de comptatge d’energia elèctrica a integrar amb el
sistema de control existent en l’equipament, trifàsic amb 63A
de capacitat de lectura per fase a través de pinça amperimetria
301,72€
o mitjançant de lectura directa, amb la protecció corresponent,
inclòs el muntatge i adaptació de la instal·lació per a una
correcta lectura de la mateixa.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Unitats

1

Preu
total

Concepte

Sistema de comptatge d’energia elèctrica a integrar amb el
sistema de control existent en l’equipament, trifàsic amb 63A de
capacitat de lectura per fase a través de pinça amperimetria o
301,72€
mitjançant de lectura directa, amb la protecció corresponent,
inclòs el muntatge i adaptació de la instal·lació per a una
correcta lectura de la mateixa.

MILLORA 11 – Col·locació de sensors de presència, portes i intrusió a sala tècnica
Es precisarà la col·locació d’un sistema de sensors d’obertura de porta i presència,
connectat amb el sistema de gestió i control que donarà avís de l’obertura de portes i
presència de persones en les zones restringides, catalogades com a zones tècniques.
Aquest sistema integrarà tres sensors de detecció de presència i lluminositat i tres
sensors d’obertura de porta, integrant amb el sistema de gestió, incloent la part
proporcional de cablatge, tub i material addicional.
Preu
Unitats
Concepte
total
Sistema de detecció de presència, lluminositat i obertura de
1
423,09€
portes a la zona tècnica restringida.
MILLORA 12 – Control de lluminositat a enllumenat de pista
Sistema de control de lluminositat a pista, ja sigui a través de sistema amb cable o
bé inhalàmbric amb comunicació amb el sistema de gestió i control proposat que
permeti conèixer la presència de persones i la lluminositat existent en cada moment,
amb detecció de flux lumínic i registre horari, flux i presència.
S’inclou la part de cablatge, canalització i comunicació amb el sistema de gestió per
tal de poder donar compliment a la millora.
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Potència instantània consumida
Potència instantània activa
Potència instantània reactiva
factor de potència
tensió de les fases
intensitat de les fases
maxímetre (pics de potència màxima consumida entre períodes)
energia activa (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
energia reactiva (totalitzador periòdic, diari i acumulat entre períodes)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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moment, generant gràfiques i dades estadístiques per a poder valorar el bon ús de les
instal·lacions.
El comptador elèctric del rocòdrom s’haurà d’integrar en el sistema de control
aportant informació de la potència activa/reactiva, tensions i intensitats per fases i
consum per a que les dades siguin visualitzables a nivell remot a temps real, i es
puguin elaborar gràfic d’estadístiques dels paràmetres aportats (històric de consums).
La informació que ha de ser visible des del sistema de control (telemesura) és la
següent:

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Unitats
1

Preu
total

Concepte

Sistema de detecció lumínic de la pista, sistema de detecció
619,70€
de presència i registre horari de deteccions a webserver

RESUM DE MILLORES PER AL PAVELLÓ
Valoració
econòmica
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1.369,47€
315,08€
527,82€

1.089,00€
1.089,00€
329,53€
301,72€
301,72€
301,72€
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527,82€
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619,70€
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MILLORA 1 – Col·locació de comptador d’energia
tèrmica
MILLORA 2 – Col·locació de detector de flux
MILLORA 3 – Col·locació de aixetes antivandàliques
vestidor 1 i 3 i annex
MILLORA 4 – Col·locació de aixetes antivandàliques
vestidor 2 i 4 i annex
MILLORA 5 – Col·locació de polsadors d’aixetes
antivandàliques vestidors 1 i 3 i annex
MILLORA 6 – Col·locació de polsadors d’aixetes
antivandàliques vestidors 2 i 4 i annex
MILLORA 7 – Col·locació de comptador d’energia
elèctrica subministrament Pavelló
MILLORA 8 – Col·locació de comptador d’energia
elèctrica per a la zona restaurant
MILLORA 9 – Col·locació de comptador d’energia
elèctrica per a la zona camp de futbol
MILLORA 10 – Col·locació de comptador d’energia
elèctrica per a la zona de rocòdrom
MILLORA 11 – Col·locació de sensors de presència,
portes i intrusió a sala tècnica
MILLORA 12 – Control de lluminositat a enllumenat de
pista

Puntuació

D219

Millora

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

MILLORES EN EL TEMPS D’EXECUCIÓ

Foli 10 de 10

Número: 2019-0529 Data: 02/07/2019
Codi Validació: YWW9549Y3WLJKEHRXA4MC3J23 | Verificació: http://moia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10

D219

En relació a aquesta millora es precisarà un Planning de temps real amb inici el 29
de juliol i finalització màxima 12 setmanes. En cas que es proposi un temps inferior de
termini d’execució es valoraran 2 punts per cada setmana de temps que es redueixi.
La baixa proposada serà contractual i, per tant, en cas d’incompliment per causes
imputables al contractista les penalitzacions seran de 500€, la primera setmana i
1.000€, les setmanes successives de retràs en relació a la proposta realitzada.

