MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
1.
ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
SERVEIS TERRITORIALS/ Regidoria d’obres.

2.- DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:
2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte

L’objecte del contracte és la celebració d’un Concurs de Projectes per a la selecció d’una
proposta arquitectònica que serveixi de base per als serveis de redacció de l’Avantprojecte de
la biblioteca, arxiu i radio municipal.
El nou edifici haurà de resoldre també l’aparcament en subsòl i la integració de les mines
de la Font de sant Domingo en la urbanització de l’espai lliure, així com integrar l’edifici en
l’entorn històric que l’envolta i amb la presència de la Casa Puig I Cadafalch.
No es preveuen lots.
Codificació:
Codi CPV:
71356200-0
71410000-5

Servicios de asistencia técnica
Servicios de urbanismo

Codi CPA:
711122 Servicios técnicos de arquitectura para proyectos de edificios no residenciales

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:


Obtenir una proposta arquitectònica pel desenvolupament de l’àmbit.



Poder urbanitzar i construir els equipaments de biblioteca, arxiu i radio municipal.

 Poder dotar al municipi d’una biblioteca adaptada al programa funcional de la Xarxa de
biblioteques de la Diputació de Barcelona.
2.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
Amb el Concurs previst, que constarà de dues fases es seleccionaran 5 equips més capacitat
amb i amb més experiència per tal d’elaborar 5 propostes arquitectòniques per a l’ordenació i
edificació de l’àmbit.
La fórmula de Concurs prevista garanteix el concurs dels millors equips i l’obtenció de 5
propostes arquitectòniques de qualitat, de les que l’ajuntament, mitjançant un tribunal
especialitzat, escollirà aquella que cregui més adequada per desenvolupar els corresponents
avantprojecte i, eventualment, els projectes bàsic i d’execució.
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3.- Responsable del contracte.
La persona responsable del contracte no ha estat encara contractat o assignat per l’ajuntament.
4.- Pressupost base de licitació i distribució en anualitats.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Treballs

43.166,46€ (IVA exclòs)
Import (IVA exclòs)

Avantprojecte

43.166,46€

El sistema de determinació de preus ha estat d’acord a barems col·legials de determinació de
pressupostos i estimació de costos de mercat.
5.- Consignació pressupostària
Capítol 6. Partida 308-3321-62200
6.- Valor estimat
A. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 239.573,41€ (IVA exclòs), es desglossa en:
Premis
Import (IVA exclòs)
Primer premi1
Encàrrec redacció de l’avantprojecte
43.166,46€
Premis als quatre finalistes2

Treballs

12.000,00€

Import (IVA exclòs)

Projecte bàsic
Projecte executiu
Estudi de seguretat i salut
Projecte ambiental
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7.- Terminis d’execució màxims i pròrroga
Treballs

Termini

Avantprojecte

Tres (3) mesos

Així mateix en cas d’encàrrec posterior potestatiu de l’òrgan de contractació:
Treballs
Projecte bàsic

Termini
Dos (2) mesos

Projecte executiu
Estudi de seguretat i salut
Projecte ambiental

Tres (3) mesos

8.- Tramitació de l’expedient
Concurs de Projectes.
9.- Criteris per a l’adjudicació
Les valoracions de equips que passaran a la fase 2 i la proposta guanyadora es faran pel jurat
previst al Plec de bases del concurs.
Entre els licitants que compleixin les condicions de solvència tècnica s’escolliran 5 equips
d’acord als criteris següents. Amb una puntuació màxima de 125 punts, es valorarà d’acord als
següents criteris:
1. Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica. (Fins a 60 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 3 obres diferents
finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys.
Valoració:
Es valorarà, amb un màxim de 20 punts per actuació, la qualitat arquitectònica global,
en el seu conjunt, de les actuacions seleccionades declarades pels candidat/s,
concretament pel que fa a la la integració urbana, la qualitat dels espais, el disseny
formal i l’estratègia de projecte.
2. Experiència de l’autor en redacció de projectes executius similars als de
l’objecte del concurs (fins a 45 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 3 obres diferents
finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys.
Valoració:
Equipaments bibliotecaris, mediateques, centres cívics o culturals, equipaments
polivalents culturals comunitaris, públics o privats, amb un PEM total d’obra superior a
1.500.000€. Fins a 15 punts per obra finalitzada i/o projecte.
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Equipaments bibliotecaris, mediateques, centres cívics o culturals, equipaments
polivalents culturals comunitaris, públics o privats, amb un PEM total d’obra superior a
750.000€. Fins a 10 punts per obra finalitzada i/o projecte.
Equipaments educatius; centres d’ensenyament públic i privat, escoles de musica,
escoles d’adults i similars, amb un PEM total d’obra superior a 1.500.000€. Fins a 7
punts per obra finalitzada i/o projecte.
Equipaments educatius; centres d’ensenyament públic i privat, escoles de musica,
escoles d’adults i similars, amb un PEM total d’obra superior a 750.000€. Fins a 5
punts per obra finalitzada i/o projecte.
3. Experiència en l’elaboració de projectes d’edificis energèticament eficients
(fins a 20 punts)
Es tindrà ens consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim de 2 obres diferents
finalitzades i/o projectes executius diferents finalitzats en els darrers 10 anys.
Valoració:
Equipaments (no residencials) o terciari d’ús, públics o privats, amb una qualificació
energètica A o equivalent. 10 punts per obra finalitzada.
Equipaments (no residencials) o terciari d’ús, públics o privats, amb una qualificació
energètica A o equivalent. 5 punts per projecte.

D’entre les 5 propostes obtingudes en la fase 2, s’escollirà la guanyadora per part del jurat del
concurs d’acord a la que obtingui la màxima puntuació en relació als següents criteris:
a. Qualitat arquitectònica i urbanística de la proposta ..................0 a 50 punts
Es puntuaran la proposta volumètrica, el disseny formal dels espais interiors i exteriors
així com la solució arquitectònica global, la seva capacitat estructuradora de ciutat, de
centralitat i que resolguin de manera satisfactòria la complexitat de l’enclavament i la
seva relació amb l’entorn.
b. Qualitat de la proposta d’entorn i urbanització ..........................0 a 20 punts
Es puntuarà el tractament i solució de l’espai lliure I la seva relació amb l’entorn urbà. Es
valorarà la solució d’accés rodat i de vianants a l’aparcament i els nous equipaments.
c. Integració dels elements catalogats ........................................0 a 20 punts
Es valorarà la forma d’integració i tractament de les mines catalogades i la font de Sant
Domenech. Igualment es valorarà la relació de l’edifici amb el BCIN de la Casa Puig i
Cadafalch i la interferència en el seu entorn de protecció.
d. Eficàcia dels usos.....................................................................0 a 15 punts
Es puntuarà l’adequació dels usos i el grau de compliment de la proposta al programa
funcional i la relació entre els diferents espais.
e. Eficiència energètica i cicle de vida dels materials ................... 0 a 15 punts
Es puntuarà la proposta que presenti una millor justificació tècnica i econòmica de les
estratègies que:
- Tendeixin a l’autosuficiència i a la sostenibilitat
- Redueixin la demanda energètica
- Incorporin sistemes intel·ligents per facilitar el control de l’ús i dels consums
energètics de l’espai.
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- Presentin una millor optimització dels recursos naturals
f. Coherència i viabilitat constructiva ............ ..............................0 a 10 punts
Es puntuarà la proposta que presenti una millor optimització constructiva, així com la
millor eficiència en relació als paràmetres: temps/cost/qualitat/manteniment.
g. Cost màxim de la intervenció............................ ....................... 0 a 10 punts
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti un anàlisi de costos amb una
millor justificació. El PEC amb IVA estimat de l’actuació és de 5.184.925,20 euros,
s’entén que les propostes dels concursants s’han de moure dins un entorn proper a
aquesta xifra.

10.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica i econòmica
Solvència econòmica i financera:
Alternativament els concursants podran acreditar la seva solvència econòmica i
financera per qualsevol dels dos mitjans següents:
1- Justificant de l’existència d’una assegurança de riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import
mínim de 100.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador, en el
que consten els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació
de l’assegurança, en els casos precedents.
2- Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 50.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà de l’import net de negocis que consti als
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, els dipositats en el registre Oficial en que hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
Solvència professional o tècnica:
1- Tècnic proposat com a autor del projecte:
• Titulat competent (arquitecte) que actuarà com a autor del projecte, indicant el seu
NIF, titulació, dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat i dirigit en els darrers 10 anys un mínim de la construcció d’un edifici
de característiques iguals (biblioteca) o similars (equipament públic tipus sociocultural). Almenys un dels dos haurà de tenir un PEC no inferior a 1.000.000,00 euros
i 700 m2 de superfície.
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2- Tècnic especialista en estructures
• Titulat competent (arquitecte, enginyer de CCP...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat (projecte executiu) com a projectista de l’estructura en els darrers
10 anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per
objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
3- Tècnic especialista instal·lacions de l’edificació
• Titulat competent (arquitecte, enginyer industrial...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat (projecte executiu) com a projectista d’instal·lacions en els darrers
10 anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per
objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
4- Tècnic especialista en confecció d’estudis de costos i pressupost
• Titulat competent (arquitecte, arquitecte tècnic...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver realitzat el treball d’estudi de costos i pressupost en fase de projecte executiu
en els darrers 10 anys d’un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que
tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni
edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
5- Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
• Titulat competent (enginyer, arquitecte...), indicant el seu NIF, titulació, dedicació,
experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència mínima
professional de DEU (10) anys, així com:
Haver participat com a especialista en sostenibilitat i eficiència energètica en un
projecte executiu en els darrers 10 anys d’un edifici del sector terciari (s’entén edificis
que tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran
habitatges ni edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2
de superfície i amb una certificació energètica nivell A.

11.- Mesa de contractació.
No correspon.
El Concurs conta amb jurat.
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12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
No correspon.
13.- Autorització de variants.
No s’admeten.
14.- Garanties exigibles
Les que determinin els plecs administratius.
15.- Drets i obligacions específiques del contractista
Segons determina la TRLCSP.
16.- Lloc de lliurament
La documentació prevista en concurs es lliurarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
d’Argentona ubicada al Carrer Gran 59.
17.- Condicions especials d’execució del contracte
No correspon.
18.- Obligacions essencials
Les que determinin els plecs administratius
19.- Forma de pagament
Segons determina l’article 301 de la TRLCSP.
20.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència
D’acord als Plecs administratius.
21. Causes especials de resolució del contracte
Segons determina l’article 306 de la TRLCSP.
22.- Supòsits en que els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució
Els que determini els plecs administratius.
23.- Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada
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No es considerarà finalitzats els treballs per part del contractista, fins que no estiguin
aprovats definitivament els Projectes.
No correspon el termini de garantia.
24.- Penalitzacions
Les que determini el plecs administratius.
25.- Subcontractació
No correspon.
26.- Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats tècniques o personals del cedent han
estat la raó determinant per l’adjudicació del contracte.
27.- Compromís d’adscripció de mitjans
No procedeix
28.- Modificacions de contracte
No es preveuen modificacions de contracte.
29.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes.
No correspon.

Xavier Roca Pigem
Arquitecte municipal

CPISR-1 C
Xavier
Roca
Pigem

Vist-i-plau,
L’Alcalde o regidor responsable.

Signat
digitalment per
CPISR-1 C Xavier
Roca Pigem
Data: 2018.12.21
11:44:28 +01'00'
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