MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES
PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS NOUS VESTIDORS DEL CAMP D’ESPORTS
MUNICIPAL DE RIPOLL.

1. Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Ripoll
consistent en l’execució de les obres de construcció dels nous vestidors del camp
d’esports municipal de Ripoll.
L’obra consisteix en la nova construcció d’un edifici d’obra nova destinat a vestuaris i
sala de gimnàs (pistes de ping pong) per al Camp d’Esports Municipal de Ripoll.
Les actuacions concretes a realitzar consten detallades en el projecte.
2. Justificació de la necessitat i insuficiència de mitjans

El camp de futbol és integrat en el conjunt de l’equipament del pavelló esportiu i de la
piscina municipal, que varen ser construïts a finals dels anys 80. L’edifici destinat a
vestidors és emplaçat a l’extrem sud del terreny de joc, i ha estat usat com a tal fins a
l’actualitat.
A dia d’avui l’estat de conservació d’aquests vestidors no és l’òptim per a donar
compliment a les necessitats de la pràctica esportiva, i la seva adequació a les
exigències actuals tant funcionals com normatives, comportaria una reforma íntegra de
la construcció i les seves instal·lacions.
Aquesta situació, justifica la necessitat de realitzar la nova construcció d’un conjunt de
vestidors i espais relacionats. L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics ni personals
suficients per a l’execució d’aquests treballs.
3. Termini d’execució del contracte
El contracte tindrà una durada de nou mesos, sense possibilitat de pròrroga.
4. Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, regulació no
harmonitzada, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la
preparació dels plecs de clàusules particulars que regeixin la corresponent licitació.

5. Valor estimat i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte ascendeix a 491.470,00€ (abans IVA). El valor estimat
preveu l’import de les obres, sense modificacions ni pròrrogues.
El pressupost de licitació ascendeix a 491.470,00€ (abans IVA) / 594.678,70€ (IVA
inclòs).
6. Consignació pressupostaria
La despesa que es faci efectiva a l’exercici del 2020 es farà a càrrec de l’aplicació
pressupostària:
13300 3400 63200
Per la despesa que s’autoritza i que es reconeixerà durant l’exercici 2021 esta
condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequada a l’aplicació pressupostària
corresponent.
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres
exercicis, a fi de poder atendre les obligacions que meritin aquesta contractació, de
conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
7. Solvència tècnica i econòmica
La solvència econòmica i financera:
Els licitador haurà d’acreditar que la xifra anual de negocis dels 3 últims exercicis
conclosos, referida a l’any de major volum de negoci, és igual o superior a
737.205,00€
Per acreditar-ho, es consultaran els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil o en el Registre Oficial corresponents, que constin publicats al RELI o
ROLECE.
La solvència tècnica i professional
El licitador acreditarà una relació de les principals obres efectuades en els últims cinc
anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, l’import anual acumulat dels quals en l’any de més execució sigui igual o
superior a 344.029,00€
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El licitador ho podrà acreditar a través d’algun dels següents mitjans:
1) Certificat de bona execució expedit pel client, on constin les següents dades:
objecte contractual, any d’execució, import dels treballs i nom del client,
degudament expedit o visat per l’òrgan competent (en cas que el destinatari fos
una entitat del sector públic) o expedit per l’empresa destinatari (en cas que fos
un subjecte privat).
2) Declaració del licitador que ha de contenir les següents dades: objecte, any
d’execució, import i destinatari. Aquesta declaració s’acompanyarà de tota
aquella documentació de què es disposi per acrediti la realització de la
prestació.
L’Òrgan de Contractació podrà sol·licitar en qualsevol moment del procediment la
presentació de la documentació acreditativa de la solvència tècnica i econòmica.
c) Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o
professional: Classificació empresarial
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial.
La classificació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació
definitiva o còpia autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les
circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a
favor de les empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació
de la solvència econòmica, financera i tècnica.
d) Mitjans personals i/o materials adscrits a l’execució de l’obra.
Caldrà aportar declaració responsable de dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquest
compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als
efectes previstos a l’article 211.1 f) de la LCSP.

8. Criteris d’adjudicació
Proposta avaluable mitjançant criteris automàtics
➢ Oferta econòmica (50 punts)
➢ Ampliació del termini de garantia (5 punts)
➢ Millores relatives al període d’entrega i posada en marxa (3 punts)
➢ Millores sense cost addicional per l’Ajuntament de Ripoll (42 punts):
Millores

Punts

M1 (Aïllament acústic vestidors)

7

M1(Aïllament acústic vestidors) + M2(Sanitaris antivandàlics
inoxidable)

14

M1(Aïllament acústic vestidors) + M2(Sanitaris antivandàlics
inoxidable)+ M3(Optimització evolvent i aïllament tèrmic)

23

M1(Aïllament acústic vestidors) + M2(Sanitaris antivandàlics
inoxidable)+ M3(Optimització evolvent i aïllament tèrmic)+
M4(Climatització / Ventilació Gimnàs)

28

M1(Aïllament acústic vestidors) + M2(Sanitaris antivandàlics
inoxidable)+ M3(Optimització evolvent i aïllament tèrmic)+
31
M4(Climatització / Ventilació Gimnàs)+ M5(Acústica tancaments
verticals Sala Gran )

M1(Aïllament acústic vestidors) + M2(Sanitaris antivandàlics
inoxidable)+ M3(Optimització evolvent i aïllament tèrmic)+
42
M4(Climatització / Ventilació Gimnàs)+ M5(Acústica tancaments
verticals Sala Gran )+ M6(Paviment esportiu Sala Gran)

9. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen.
Condicions especials d’execució de caràcter social (article 202 de la LCSP):
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’empresa 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.
Els licitadors i en tot cas l’adjudicatari, assumeixen les següents obligacions:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i / o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l'execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes , etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i / o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els corresponguin de forma directa per previsió
legal.
g) L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals vigents i que siguin aplicables en matèria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient, així com aquelles que
es estableixin en aquests plecs.
h) L'empresa contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria de
seguretat i prevenció de riscos laborals en el treball, així com les derivades del conveni
col·lectiu aplicable.

i) L'empresa contractista haurà d'adoptar les mesures de seguretat i higiene en el
treball que siguin obligatòries o necessàries per prevenir de manera rigorosa els riscos
que poden afectar la integritat i salut del personal afecte a l'objecte del contracte.
j) Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial L’empresa contractista ha d’acreditar que els béns objecte del contracte
s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, la UE i
aprovades per l’OIT, especialment la convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 o la
convenció Internacional sobre la protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels
seus familiars
L’ajuntament de Ripoll podrà exigir l’acreditació documental del compliment d’aquestes
condicions. En cas d’incompliment el contractista haurà de presentar la corresponent
justificació per escrit i, si fos insuficient a judici de l’òrgan de contractació, procedirà la
imposició de les sancions previstes en el present plec.
Aquestes condicions especials d’execució s’estableixen com a obligacions contractuals
essencials i com a tals el seu incompliment s’estableix com una clàusula de resolució
del contracte d’acord amb el que preveu l’article 211.1 f) de la LCSP.

