Expedient núm.: 2702/2020
Informe Jurídic
Procediment: CONTRACTE D’OBRES D’ADEQUACIÓ PER ACCESSIBILITAT,
ACÚSTICA I RITE DE LA PLANTA BAIXA DE L’ESCOLA DE MÚSICA

INFORME
PRIMER. Els contractes que celebrin les Administracions Públiques s'adjudicaran
conformement a les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP).
En contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en contractes de
subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, excepte els
quals tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no serà
d'aplicació, el procediment obert simplificat podrà seguir la tramitació abreujada
que es recull en l'article 159.6 de la LCSP.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 (d'ara endavant, LCSP).

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
TERCER. La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte i que haurà de ser publicat en el perfil
de contractant.
En l'expedient es justificarà adequadament:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte, així com les
condicions especials d'execució d'aquest.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que ho
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— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

integren, incloent sempre els costos laborals si existissin.
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció
mitjançant la contractació de les prestacions corresponents; i la seva relació a fi
del contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, en el seu cas.
QUART. De conformitat amb l'article 63 de la LCSP, en el cas de la informació relativa
als contractes, haurà de publicar-se en el perfil de contractant almenys la següent
informació:
a) La memòria justificativa del contracte, l'informe d'insuficiència de mitjans en
el cas de contractes de serveis, la justificació del procediment utilitzat per a la
seva adjudicació quan s'utilitzi un procediment diferent de l'obert o del restringit,
el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques
que hagin de regir el contracte o els documents equivalents, en el seu cas, i el
document d'aprovació de l'expedient.
b) L'objecte detallat del contracte, la seva durada, el pressupost base de
licitació i l'import d'adjudicació, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
c) Els anuncis d'informació prèvia, de convocatòria de les licitacions,
d'adjudicació i de formalització dels contractes, els anuncis de modificació i la
seva justificació, els anuncis de concursos de projectes i de resultats de
concursos de projectes, amb les excepcions establertes en les normes dels
negociats sense publicitat.

e) El nombre i la identitat dels licitadors participants en el procediment, així com
totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment
d'adjudicació o, en el cas de no actuar la taula, les resolucions del servei o
òrgan de contractació corresponent, l'informe de valoració dels criteris
d'adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les
ofertes, en el seu cas, els informes sobre les ofertes incurses en presumpció
d'anormalitat a què es refereix l'article 149.4 i, en tot cas, la resolució
d'adjudicació del contracte.
Igualment seran objecte de publicació en el perfil de contractant la decisió de
no adjudicar o celebrar el contracte, el desistiment del procediment
d'adjudicació, la declaració de desert, així com la interposició de recursos i
l'eventual suspensió dels contractes amb motiu de la interposició de recursos.
CINQUÈ. La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme
utilitzant mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits establerts en la
Disposició Addicional quinzena.
No obstant això el disposat en el paràgraf anterior, els òrgans de contractació no
estaran obligats a exigir l'ocupació de mitjans electrònics en el procediment de
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d) Els mitjans a través dels quals, en el seu cas, s'ha publicitat el contracte i els
enllaços a aquestes publicacions.

presentació d'ofertes en els següents casos:
a) Quan, a causa del caràcter especialitzat de la contractació, l'ús de mitjans
electrònics requeriria eines, dispositius o formats d'arxiu específics que no
estan en general disponibles o no accepten els programes generalment
disponibles.
b) Quan les aplicacions que suporten formats d'arxiu adequats per a la
descripció de les ofertes utilitzen formats d'arxiu que no poden ser processats
per altres programes oberts o generalment disponibles o estan subjectes a un
règim de llicències d'ús privatiu i l'òrgan de contractació no pugui oferir-les per
a la seva descàrrega o utilització a distància.
c) Quan la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimáticos
especialitzats dels quals no disposen generalment els òrgans de contractació.
d) Quan els plecs de la contractació requereixin la presentació de models físics
o a escala que no poden ser transmesos utilitzant mitjans electrònics.
Pel que fa als intercanvis d'informació pels quals no s'utilitzin mitjans electrònics,
l'enviament d'informació es realitzarà per correu o per qualsevol altre mitjà apropiat o
mitjançant una combinació de correu o de qualsevol altre mitjà apropiat i de mitjans
electrònics. En aquest cas, els òrgans de contractació indicaran en un informe
específic les raons per les quals s'hagi considerat necessari utilitzar mitjans diferents
dels electrònics.

No obstant l'anterior, el òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en
l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.
En tot cas es consideraran motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de
l'objecte del contracte, els següents:
a) El fet de què la divisió en lots de l'objecte del contracte comportés el risc de
restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri,
l'òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe previ a l'autoritat de defensa
de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació
d'aquesta circumstància.
b) El fet de què, la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució d'aquest
des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del
contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que
podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos extrems hauran de ser, en el seu
cas, justificats degudament en l'expedient.
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SISÈ. De conformitat amb l'article 99.3 de la LCSP, Sempre que la naturalesa o
l'objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure's la realització independent de
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar
lots de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional quarta.

S’ha previst la no divisió en lots ja que es tracta d’una obra que per la seva
quantia determina la necessitat de que sigui executada per una únic empresari.
SETÈ. La adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant dos criteris d'adjudicació: el
preu, i la realització o no d’una millora consistent en la substitució o no d’unes portes
previstes en el projecte per altres de millor qualitat, de conformitat amb el que
s'estableix en la clàusula desena. No s’estableix cap criteri més donat que el projecte
no té complexitat tècnica.
VUITÈ. El procediment a seguir és el següent:
A. Per diligencia d’ordenació de la regidoria d’urbanisme es va assenyalar i va informar
sobre la necessitat de realitzar la contractació de l’obra de reforma de l’Escola
Municipal de Musica d’Alcanar.
Les característiques de la licitació que es pretén dur a terme són les següents:

Perfil de contractant: www.alcanar.cat
Direcció de l'òrgan de contractació: ajuntament@alcanar.cat
Correu electrònic de l'òrgan de contractació ajuntament@alcanar.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre
1385/2020
Tipus
de
OBRES
d'Expedient
Contracte:
Tramitació:
ORDINÀRIA
Tipus
de OBERT
SIMPLIFICAT
Tramitació
Procediment
SUMARI
SI
NO
anticipada:
Forma de presentació d'ofertes:

x

Manual

x

Electrònica

Cap recurs especial: SI

Manual i Electrònica

xNO

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SI

xNO

Directiva aplicable:
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definició de l'objecte del contracte:

Descripció ADEQUACIÓ PER ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA I RITE DE LA

PLANTA BAIXA DE L’ESCOLA DE MÚSICA
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A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
AJUNTAMENT D’ALCANAR
ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ:
Junta de Govern Local
SERVEI GESTOR:
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

CPV: 45210000

Limitacions: SI

xNO

Nombre màxim de lots per licitador: __

x

Oferta integradora: SI

NO

Combinacions de lots:
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (ART. 100 LCSP)
Valor estimat del contracte:
Tipus d'IVA aplicable: 21 % 14.483,41 €
68.968,64 €
Pressupost base licitació 83.452,05 €

E. VALOR ESTIMAT CONTRACTE (ART.101 LCSP)
Pressuposto base de licitació (IVA exclòs)
68.968,64
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):
0
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs):
0
Import de les prorrogues pagaderes als licitadors (IVA exclòs):
0
Pròrroga (IVA exclòs):
0
TOTAL VALOR ESTIMAT:
68.968,64
F. RÈGIM DE FINANÇAMENT
Comunitat Autònoma
Ajuntament
Uns altres
%
%
%
G. ANUALITATS
Exercici
A càrrec de
A càrrec de
A càrrec
TOTAL
l'Adm. CCAA
l'Ajuntament
d'uns altres
2020
100 %
100%

I. PRÒRROGA
SI

x

NO

4 mesos
Durada màxima:
K. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

J. TERMINI DE
GARANTIA
4 anys

XNO

SI,

L. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

x

SI,

NO

M. REVISIÓ DE PREUS
SI

x

NO Fórmula: ________________________

N. GARANTIES
PROVISIONAL: [SI/NO] NO
DEFINITIVA : [SI/NO] NO
COMPLEMENTÀRIA: [SI/NO] NO

Ñ. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS

XSI

NO

O. SUBROGACIÓ

ASCENDEIX A ___________%.
ASCENDEIX A 5 %.
ASCENDEIX A ___________%
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TOTAL
H. TERMINI
D'EXECUCIÓ

SI

XNO

P. SUBCONTRACTACIÓ

xSI,

NO

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
SI,

xNO

R. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant
Ajuntament d’Alcanar
Òrgan de contractació
Junta de Govern Local
Òrgan amb
Intervenció Municipal
competències en matèria
de comptabilitat
Destinatari de la
Ajuntament d’Alcanar
prestació

CODI DIR3
CODI DIR3

0043
0043

CODI DIR3

0043

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és, adequar l’edificació existent a
les condiciones que regulen l’accessibilitat, asquística i rite de l’edifici existent.
Es tracta del projecte constructiu que consisteix en L’ADEQUACIÓ PER
ACCESSIBILITAT, ACÚSTICA I RITE DE LA PLANTA BAIXA DE L’ESCOLA DE
MÚSICA , d’acord amb el programa descrit pel promotor de l’obra, i que correspon a
l’Ajuntament d’Alcanar. La situació i emplaçament, objecte del projecte que ens ocupa,
s’ubica a l’Escola de Música de la localitat d’Alcanar. La Referència Cadastral de l’illa
on s’executarà el projecte, i que correspon a l’Escola de Música és
6710701BE8961B0001EE, està redactat per l’empresa ANDREU QUERAL MOLINÉ,
S.L.P.U, i el promou l’Ajuntament d’Alcanar.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen 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. Així mateix,
d'acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i a l'efecte de determinar el
òrgan competent per contractar, es va calcular el percentatge que suposa el valor
estimat del contracte en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
reconeixent-se aquesta potestat la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alcanar
per delegació de l’Alcaldia.
B. L'òrgan de contractació, motivant la necessitat del contracte, iniciarà l'expedient de
contractació i ordenarà la redacció dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i Prescripcions Tècniques.
De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 122.2 de la LCSP, en els plecs de
clàusules administratives particulars s'inclouran els criteris de solvència i adjudicació
del contracte; les consideracions socials, laborals i ambientals que com a criteris de
solvència, d'adjudicació o com a condicions especials d'execució s'estableixin; els
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Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta
execució de les obres i el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral,
control de qualitat, etc...).

pactes i les condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte; la
previsió de cessió del contracte excepte en els casos en què aquesta no sigui possible
d'acord amb allò que s'ha fixat en el segon paràgraf de l'article 214.1; l'obligació de
l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni
Col·lectiu sectorial d'aplicació; i els altres esments requerides per aquesta Llei i les
seves normes de desenvolupament. En el cas de contractes mixts, es detallarà el
règim jurídic aplicable als seus efectes, compliment i extinció, atenent les normes
aplicables a les diferents prestacions fusionades en ells.
S’han redactat els PPT i els PCAP i són adequats al procediment de licitació que es
pretén dur a terme.
C. Es realitzarà la retenció de crèdit corresponent i posteriorment, per la Intervenció
s'emetrà Informe de Fiscalització Prèvia, verificant que es compleixen els tràmits i els
requisits establerts per l'ordenament jurídic.
D. Completat el expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan
de contractació aprovant aquest, i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació.
Dita resolució implicarà també l'aprovació de la despesa.
Aquesta Resolució haurà de ser objecte de publicació en el perfil de contractant.
E. El procediment d'adjudicació s'iniciarà amb la convocatòria de la licitació. El anunci
de licitació per a l'adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta ha d'estar disponible
per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil de
contractant.

F. Les proposicions dels interessats, que hauran d'ajustar-se al previst en el plec de
clàusules administratives, impliquen l'acceptació incondicionada del contingut
d'aquestes condicions, i es presentaran pels interessats en el termini de deu dies des
de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació Publica de la
Generalitat de Catalunya.
La utilització d'aquests serveis suposa:
•La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
•La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
•L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de deu dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de
licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis de
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L'anunci de licitació contindrà la informació recollida en l'annex III de la LCSP.

Contractació Publica de la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica de la Generalitat de Catalunya.
Respecte a la solvència econòmica, s’acreditarà per algun dels següents sistemes:
a.1) art. 87.1 apartat a) LCSP: volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del
contracte
-Requisit mínim: que el volum anual de negocis del licitador, en referència a
l’any de major volum de negoci dels darrers tres (3) anys complerts, sigui
almenys de 103.452,96 €.
-S’acreditarà aquest requisit per mitjà de les comptes anuals aprovades i
dipositades en el Registre Mercantil, en el cas que l’empresari hagi d’estar
inscrit en aquest registre. En el cas contrari, per mitjà de les comptes
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. En el cas
d’empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil el volum anual de
negocis s’acreditarà per mitjà dels llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Respecte a la solvència tècnica i professional, s’haurà de reunir els requisits establerts
en el PPT, clàusula 17, respecte al personal.
G. L'oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic i s'avaluarà, en tot cas,
conformement a criteris d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació
de fórmules establertes en els plecs.

L'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través de la
Plataforma Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya garantint que
l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, per
la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.
Obertes les ofertes, la seva valoració s’efectuarà de forma automàtica al millor preu
ofert i el compromís de realitzar o no la millora que preveu el PCAP.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa
està degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per
formular l'oferta i que no està incursa en cap prohibició per contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les
proposicions suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les
dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la
Unió Europea.
L. La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i
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H. Una unitat tècnica s’encarregarà de l'obertura i de la valoració de les proposicions.
Estarà composada pel secretari general de la Corporació, l’interventor, i l’arquitecta
municipal, assistits com a secretari/a per un funcionari/a de l’Ajuntament.

licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15
dies.
I. Adjudicació del Contracte. En un termini de tres dies des de la finalització del termini
per presentar proposicions, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador
proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat aquest, a la seva
formalització.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
J. La formalització del contracte Formalització del Contracte El contracte es
perfeccionarà amb la seva formalització. La formalització del contracte s'efectuarà
mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació.
En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als
licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151 de la LCSP.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat.

L. De conformitat amb l'article 346 de la LCSP, es comunicarà al Registre de
Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte adjudicat, entre els
quals figurarà la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació d'aquests, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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K. De conformitat amb l'article 153 de la LCSP, la formalització del contracte haurà
de publicar-se, juntament amb el corresponent contracte, en un termini de quinze
dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de
l'òrgan de contractació.

