MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE NECESSITATS

Àmbit:

Contractació administrativa.

Procediment:

Licitació de concurs de projectes i direcció facultativa

Tràmit:

Memòria justificativa – informe de necessitats.

Expedient:

99/2020

1. Antecedents, context i finalitat del contracte.
El marc competencial general de la política cultural, comença la seva definició, com el
de la resta de matèries, a la Constitució espanyola
“Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la que tots tenen
dret” (Art. 44.1)
I amplia, establint respecte al patrimoni cultural,
"Els poders públics garantiran la conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni
històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin
sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra
aquest patrimoni". (Art. 46).

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
L’article 66.3.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), regula aquest àmbit en
la forma següent:
n) Les activitats i les instal·lacions cultural i esportives, l’ocupació del lleure, el
turisme.
D’altra banda, l’article 26.1.b, de l’esmentada LRBRL, els municipis han de prestar, en
tot cas, els serveis següents: [...] En els municipis amb una població superior a 5.000
habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus. En aquests
mateixos termes l’article 67.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC).
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En l’àmbit de la normativa local, d’acord amb l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), el municipi exerceix,
en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les
comunitats autònomes, en les matèries següents: [...]

Per tant, l’Ajuntament de Súria no només té competència per la construcció d’una
biblioteca pública sinó que, a més, té l’obligació de prestar aquest servei.
La ubicació actual de la biblioteca pública resulta insuficient per a donar compliment a
aquest mandat legal, motiu pel qual fa anys que aquest Ajuntament ha estat estudiant
la construcció d’un nou equipament que doni resposta a aquesta necessitat en una nova
ubicació.
Un cop decidida definitivament la ubicació de la Biblioteca i sala polivalent en aquest
l’edifici de l’antic Cinema Califòrnia per motius tècnics i econòmics, permetrà
incrementar el nombre d’estacionaments de vehicles actualment existents a la zona,
contribuirà a la dinamització social i econòmica d’aquest sector i deixarà espai lliure
proper per ubicar la resta d’equipaments culturals que caldrà construir en un futur no
gens llunyà.
Aquest nou equipament donarà l’oportunitat d’aprofitar l’espai per part dels col·lectius
de persones més grans i de les més vulnerables. Així mateix, permetrà l’accés a tots els
continguts, inclòs el fons bibliogràfic, als alumnes dels centres educatius del municipi i
de la seva àrea d’influència (entre d’altres, Callús, Castellnou de Bages, Sant Mateu de
Bages i els nuclis de Palà de Torroella i Castelladral, dins el terme municipal de Navàs).
2. Objecte de contracte.
L'objecte d’aquest contracte consisteix en els serveis d’arquitectura necessaris per a la
redacció dels projectes i direcció facultativa necessàries per a poder dur a terme
l’execució de les obres de construcció d’una biblioteca, a la cantonada del C/ Pius Macià
amb Magí Fàbrega del terme municipal de Súria que s’indiquen en el Plec de
Prescripcions Tècniques de la present licitació.
En concret, l’objecte del contracte es correspon amb la següent prestació de serveis:
Projecte bàsic i executiu.
Direcció d’obres,
Estudi de Seguretat i Salut.
Projecte d’Activitats i Ambiental.

L’adjudicació de la direcció de les obres resta suspès fins a la contractació, formalització i
execució material de les corresponents obres.
Malgrat les previsions contingudes en l'article 99.3 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), es
consideren motius vàlids als efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte
del contracte, la dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de
vista tècnic, justificada perquè les prestacions compreses en l'objecte del
contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva
execució de manera separada.
Aquest contracte està sotmès a les normes de dret administratiu.
Per altra banda, la redacció del Projecte bàsic i executiu haurà d’incloure les
prescripcions de les Normes Urbanístiques de Planejament vigents al municipi, un cop
aprovada de forma definitiva la modificació puntual número 18.
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-

3. Preu del contracte i estabilitat financera.

El preu del contracte és de 328.748,53 €, IVA inclòs. Els costos indirectes associats al
contracte seran d’un 10%, i els costos directes serà un 90%.
El preu del contracte s’ha estimat atenent al preu general del mercat. En el seu
càlcul s’han tingut en compte els convenis col·lectius sectorials, nacionals,
autonòmics i provincials aplicables, atenent al lloc de la prestació.
El percentatge d’IVA a aplicar del 21%.

4. Termini d’execució del contracte.
El termini màxim per la redacció del projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i
salut serà de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.
No es preveuen pròrrogues.
El termini de 6 mesos es justifica en que per les característiques de l’objecte del
present contracte, aquest ha de ser suficient per la seva redacció.
Les anualitats afectades per la vigència inicial del contracte són les següents,
indicant-se així mateix la quantitat corresponent a cada exercici pressupostari i
l’aplicació pressupostària:
Exercici

Aplicació
Pressupostària

Base Imposable

IVA 21%

Total Iva
Inclòs

2021

141/3300/62906

271.693,00 €

57.055,53 €

328.748,53 €

El licitador haurà d’acreditar com a mínim una solvència econòmica i financera
fixada en:



Disposar d’una pòlissa assegurança d’indemnització per riscos professionals, per
import igual o superior a 310.000 euros per sinistre.


En quant a la solvència tècnica professional,
La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar pel següent mitjà:
a)

Declaració del representant de l’empresa concursant per la que es compromet a
tenir com Autor/a del Projecte (que signarà com Autor/a del Projecte) el titulat
ofertat, amb indicació del seu NIF, amb capacitat suficient per a representar-lo en
tot allò que afecti a la redacció del Projecte.
L’Autor/a del Projecte haurà de tenir la titulació professional habilitant d’Arquitecte
o la titulació comunitària homologable, amb una experiència mínima en l’exercici
de la professió de cinc (5) anys.
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5. Requisits del contractista.

b)

Certificat de col·legiació a un Col·legi d’Arquitectes com a sistema d’acreditació de
la titulació acadèmica de tècnic competent i anys d’exercici. Així mateix, de
presentar-se altres titulats a l’equip participant, caldrà presentar el certificat de
col·legiació de cadascun d’ells, quan aquesta sigui obligatòria. Altrament, caldrà
acreditar la titulació acadèmica de cadascun d’ells.
Quan concorrin en unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres
comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i
altres empreses estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva
solvència tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la
unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la
mateixa. L’Autor del Projecte haurà de tenir la titulació professional d’Arquitecte
superior o la titulació comunitària homologable.

c)

Acreditar haver redactat un projecte de característiques similars i haver-ne assumit
també la direcció de les obres fins a la seva finalització. S’entendrà per projecte
similar qualsevol projecte d’edificació d’obra nova d’una superfície mínima de
1.000 m2. Aquesta acreditació es farà a través d’un certificat de bona execució en
cas que es tracti d’obra pública. En cas d’obra de promoció particular,
s’acompanyarà el certificat de final d’obra degudament visat i imatges o
referències que n’acreditin la bona execució.

Es considera que la dificultat del programa funcional de l’edifici permet no demanar un
període d’experiència professional superior als 5 anys si bé es considera que cal acreditar
haver executat almenys un projecte d’edificació de determinada envergadura per a poder
assumir amb garanties el resultat del present concurs. Malgrat l’edifici que es vol
contractar tingui una superfície 1.800m2 aproximadament, es considera que haver assumit
una obra de 1.000 m2 presenta una complexitat similar degut a que a partir de
determinada envergadura de projecte, la dificultat de resolució del projecte no augmenta
proporcionalment.
Criteris a tenir en compte en la licitació.


Criteris de selecció

-

-

Qualitat arquitectònica de la proposta i capacitat de disseny. Es valoraran
les actuacions presentades (fins un màxim de 4) pel que fa a la qualitat
dels espais, el disseny formal i l’estratègia de projecte en relació a
l’emplaçament i les preexistències Fins a 40 punts
Experiència dels autors en la redacció de projectes executius similars Fins
a 30 punts
Encert en l’estratègia de projecte, el pla de treball i la incorporació de
criteris de sostenibilitat Fins a 30 punts

Es contemplen dues modalitats de participació que queden ben explicitades a la
clàusula onzena.
-

La Modalitat A requereix als participants presentar un DIN A3 horitzontal a
una cara amb escrits i fotos explicant una o vàries intervencions realitzades
(fins un màxim de 4) en nom propi en un edifici d’una Biblioteca o que en
contingui una, també breu currículum professional d’obres similars que
continguin un espai de biblioteca, d’acord als criteris de valoració abans
esmentats.
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Per a la Fase 1 de selecció de participants es preveuen dues possibles modalitats de
participació que es valoraran així:

-

La Modalitat B ( AMB LEMA) requereix als participants presentar un DIN A3
horitzontal a una cara amb una primera proposta estratègica escrita o
dibuixada de la idea sobre l’objecte del contracte de forma anònima.

Els criteris de qualitat arquitectònica definits anteriorment, permeten detectar la vàlua
professional dels participants i en concret, els seus coneixements sobre l’objecte del
contracte, de conformitat amb el previst a l’article 18. En un cas, acreditant l’èxit en una
intervenció prèvia similar, i en l’altre, acreditant la seva capacitat i encert per abordar el
projecte que es vol adjudicar en el present procediment.


Criteris d’adjudicació

Per a la Fase 2 del concurs, i per tant per a la seva adjudicació, les propostes es
presentaran (AMB LEMA) en suport rígid de tres DIN A3 verticals, i es valoraran així:
a. Qualitat arquitectònica de la proposta pel que a al disseny formal i compositiu de
l’edifici. Qualitat i accessibilitat dels espais. Fins a 30 punts.
b. Adaptació de la proposta al programa i criteris funcionals establerts als plecs de
prescripcions tècniques. Fins a 40 punts.
c. Relació del nou edifici amb l’entorn urbà. Fins a 10 Punts
d. Simplicitat i racionalització en la solució estructural de la proposta en quant a
materials, sistemes i solucions constructives que permetin reduir els terminis de
construcció i els costos de manteniment. Fins a 5 punts.
e. Estratègies i solucions per un consum energètic mínim de l’edifici, que sigui viable
tècnicament i s’ajusti al cost previst. Fins a 5 punts.

* Solucions constructives pel conjunt de l’edifici que garanteixin la màxima
sostenibilitat i eficiència energètica amb la utilització de materials inerts i/o de
reciclatge, amb mínims valors de transmitància tèrmica en tancaments, estudi
d’aprofitament d’il·luminació natural, utilització de sistemes passius d’aïllament tèrmic i
protecció solar i que siguin compatibles amb el compliment dels criteris de rendiment,
manteniment, durabilitat, fiabilitat, economia i seguretat.
f. L’elecció i motivació dels sistemes d’aprofitament d’energies renovables o alternatives
com a fonts d’energia de les instal·lacions de l’edifici, amb criteris d’estalvi energètic,
sostenibilitat ambiental, rendiment, manteniment, durabilitat, fiabilitat, economia. Fins
a 5 punts.
g. Estratègies i solucions per assolir un menor cost de manteniment de l’edifici. Fins a 5
punts.
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* Integració dels sistemes actius i passius d’estalvi energètic a la composició i disseny
de l’edifici.

L’article 184.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic recull que en els
concursos de projectes, la valoració de les propostes es referirà a la qualitat de les
mateixes, i els seus valors tècnics, funcionals, arquitectònics, culturals i mediambientals.
Efectivament els criteris d’adjudicació proposats van tots ells referits als aspectes
recollits al text legal citat i garanteixen l’elecció de la proposta tècnica de més qualitat.
6. Justificació del procediment de licitació escollit
La contractació es tramitarà mitjançant concurs de projectes, d’acord amb allò
establer als articles 183 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, així com l’article 18 de la Llei 12/2017,
d’Arquitectura

7. Penalitats per demora a preveure al plec de clàusules administratives
L’incompliment de les obligacions essencials descrites al Plec de Prescripcions Tècniques
comportarà la resolució del contracte. No obstant això, quan es consideri que l’actuació
és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta
convenient per l’interès del servei, es podrà eludir la resolució i es podrà procedir a la
imposició de les penalitats coercitives que aniran entre el 1 i el 10% del preu
d’adjudicació, IVA inclòs, per a cada infracció, en funció de la gravetat, reincidència i
mala fe en la comissió de la infracció. En cas d’infraccions lleus la penalitat no superarà
el 2% del preu d’adjudicació i en el supòsit d’infraccions greus, el 6%, IVA inclòs, en
ambdós supòsits.
Els incompliments d’obligacions de caràcter no essencial, derivades de la incorrecta
prestació dels serveis, quan no comportin la resolució del contracte, suposaran la
imposició en cas d’incompliment del termini, total o parcial, una penalitat diària en la
proporció de 2,00 € per cada 1.000€ del preu del contracte.

Els incompliments d’obligacions no essencials es graduaran d’acord amb el següent:
Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte, que haurà de ser proporcional al grau d’incompliment. S’entén
per incompliment:




La resistència als requeriment perquè siguin complerts
La utilització de sistemes de treball, elements manuals o mecànics o personal
diferent dels previstos en els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques i en les ofertes del contractista.
Els altres supòsits assenyalats en els plecs que regulen la contractació o en les
disposicions que siguin d’aplicació.

Els incompliments es graduaran d’acord amb el següent:
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Les penalitzacions derivades de l’incompliment de les obligacions contractuals, tant
essencials com no essencials,
són independents de l’obligació del contractista
d’indemnitzar a l’ajuntament pels danys i perjudicis derivats de l‘incompliment que
s’ocasionin tant a la Corporació com a tercers que tinguin dret de repetició contra
l’ajuntament.

Molt greus:
a)

Incompliment de la prestació del servei, sigui per abandonament o per altres
causes.

b)

La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.

c)

La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament de Súria o la seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.

d)

L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos
qualificats de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la
normativa del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

e)

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau,
quan produeixi un perjudici molt greu.

f)

L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.

g)

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions, si s’escau.

h)

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

i)

La reincidència en la comissió de faltes greus.

a)

La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.

b)

La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança
d’aquestes.

c)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixin falta molt greu.

d)

La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e)

La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.

f)

No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el
responsable de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

g)

La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la
corporació.

h)

La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves
obligacions ni formació prèvia.

i)

El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de
l’empresa adjudicatària.

j)

El detriment de l imatge de l’Ajuntament de Súria com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

k)

La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la
prestació del servei que li hagi sol·licitat la corporació.

l)

L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevenció e riscos laborals i, en especial, les de
pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la
normativa específica.
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Greus:

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament de Súria o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest
cas, els possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran
liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats
amb independència de la sanció que se li pugui imposar.
n)

La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:
a)

La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.

c)

La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència
de personal suplent o altres causes.

d)

La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en
els canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

e)

No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen
canvis.

f)

La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

g)

L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats
com a lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui
formular les al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de
resoldre.





Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de l’import d’adjudicació del
contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista.
Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.
Incompliments lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

8. Condicions especials d’execució
En compliment de l'art. 202 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es
proposa incloure en el plec de clàusules administratives particulars la condició
especial d’execució següent:
 L’adjudicatari estarà obligat a adoptar mesures que garanteixin el reciclatge del
material emprat per a l’elaboració dels projectes (entregables, maquetes, etc.).
 L’adjudicatari haurà d’aportar al responsable del contracte la documentació que
acrediti que ha donat compliment a dita obligació.
 L’adjudicatari estarà obligat a col·laborar en el programa de divulgació a la
ciutadania de la proposta guanyadora.
9.

Assegurança
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A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa
responsabilitat civil per un import mínim de 310.000 €.

d’assegurança

de

10.Modificació del contracte
No es preveu.
11.Persona responsable de la gestió del contracte.
La persona responsable de la gestió del contracte serà l’arquitecte municipal.
12.Termini de recepció del contracte.
S’estableix termini de recepció d´un mes a comptar des del lliurament o la
realització de l’objecte del contracte.
13.Termini de garantia del contracte.
S’estableix un termini de garantia de 3 mesos per al projecte i 1 any per a la direcció
de les obres a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació
contractada
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