Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’EXECUCIÓ,
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL SERVEI I DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
L’EDIFICI DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
1. Objecte del contracte:
L’objecte d’aquest contracte és l’execució i l’adequació i millora del servei i de l’eficiència
energètica de l’edifici de serveis del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
El projecte bàsic redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell va ser
aprovat inicialment pel Ple de l’entitat en sessió ordinària realitzada el dia 8 de març de 2021,
havent quedat aprovat definitivament per no haver- se presentat al·legacions dins del termini
d’exposició pública.
Amb aquest projecte es pretén reformar l’edifici de serveis per millorar-ne la funcionalitat i la seva
eficiència energètica.
- Respecte la funcionalitat:
L’entitat té la necessitat de millorar els espais que actualment no reuneixen les millors condicions
per tal de realitzar de manera adient l’atenció dels usuaris dels diferents serveis.
A la planta baixa, en la zona d’accés a l’edifici, s’haurà de realitzar una sèrie d’enderrocs interiors
per tal d’habilitar un espai més diàfan i funcional que permeti l’entrada de llum natural a totes les
dependències d’atenció al ciutadà, així com a la sala d’espera i la recepció. Això s’aconsegueix
gràcies a la col·locació de mampares de fusta i vidre, que permeten la connexió visual dels
espais, així com l’entrada de llum. Es realitzaran també nous revestiments i acabats en aquesta
zona, tan del paviment com dels fals sostre, per tal d’adequar i uniformitzar l’espai resultant, i
s’adequaran les instal·lacions d’enllumenat, climatització, connexions elèctriques i dades per tal
d’adequar els nous llocs de treball.
Pel que fa al cancell d’accés, aquest es substituirà per una porta corredera automàtica de vidre,
i fixes de vidre, per tal de garantir el seu tancament i millorar el confort tèrmic de l’espai de
recepció.
Pel que fa a la planta primera, s’haurà de dividir un despatx en dos espais diferenciats, aprofitant
el màxim les instal·lacions existents i adequant-les als nous requeriments.
A la planta segona s’unificaran dos despatxos, ja que actualment un d’ells no disposa de
ventilació i llum natural. L’espai resultant serà més gran i reunirà les condicions adequades per
poder treballar-hi entre tres i quatre persones amb millors condicions que les actuals.
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Per altra banda, la zona on s’ubiquen els Serveis Tècnics i Medi Ambient, cal reorganitzar-la i
distribuir-la de nou per tal de fer nous despatxos i millorar l’ambient de treball, intentant aprofitar
al màxim la llum i ventilació natural.
- Respecte l’àmbit de l’eficiència energètica:
Es substituirà tot l’enllumenat antic per lluminàries de baix consum, tipus led en totes les
dependències. S’instal·laran plaques d’ACS per generar l’aigua calenta sanitària de manera
sostenible i s’instal·laran plaques fotovoltaiques a sobre de la teulada plana de l’edifici per
fomentar-ne l’autoconsum i per convertir l’edifici públic del Consell Comarcal en autosuficient i
sostenible. Aquesta instal·lació de 19,8 kWp generarà 28.676 kWh per any d’electricitat neta, que
suposarà una forma de contribuir al desenvolupament sostenible de la nostra societat amb el
respecte al medi ambient, gràcies a l’estalvi en les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants
que es deriven de les fonts convencionals d’energia. El sistema proposat està format per 66
mòduls JA SOLAR JAM60S01 300/PR PERC monocristal·lins de 60 cèl·lules d'una potència
unitària de 300 W i amb una eficiència superior a 18.

2. Justificació de necessitat:
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell ofereix serveis als ajuntaments i ciutadans de la comarca
del Pla d’Urgell, els quals s’estructuren en 5 grans àrees:
− Àrea de Govern
− Àrea de d’Atenció a les Persones i Educació
− Àrea de Territori i Sostenibilitat
− Àrea de Serveis Generals
− Àrea de Desenvolupament econòmic local.
Alguns d’aquests serveis es troben amb mancança d’espais o amb espais sense la privacitat
d’atenció adequada. A demés, s’ha observat per part dels serveis tècnics de la corporació que
els usos actuals dels espais a modificar, no s’ajusten a les necessitats i usos previstos al projecte
original de l’edifici, així com la necessitat de millorar els espais ja que actualment no reuneixen
les millors condicions per l’atenció dels usuaris dels diferents serveis.
Les diferents mancances i necessitats que s’han detectat i que requereixen ser resoltes són:
− Necessitat d’insonorització d’espais, així com privacitat.
− Necessitat d’un millor confort general en les instal·lacions.
− Necessitat de llum directa a un dels espais d’atenció.
− Necessitat de sales de reunions.
− Necessitat d’espais d’atenció individualitzada.
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3. Procediment de licitació:
D’acord amb la naturalesa de l’objecte del contracte a licitar és considera adient tramitar-ho de
forma ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert simplificat,
d’acord amb el que estableix l’article 159 de la LCSP.

4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera

D’acord amb el que disposen els article 87 i següents de la LCSP, el licitador haurà de complir
les condicions següents per tal d’acreditar la seva solvència econòmica/ financera i
tècnica/professional per a l’execució de les obres objecte de la present licitació:
En relació amb el LOT 1 ( OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ):
a) Solvència econòmica i financera:
•

-

Mitjans:
Volum anual de negocis per import igual o superior al 50% del valor estimat del lot en
qüestió, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos.

•

Acreditació documental:
Declaració de l’empresari indicant el volum anual de negocis global de l’empresa.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com
adjudicatari haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels
comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil o degudament compulsats.
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b) Solvència professional o tècnica:

•

Mitjans:

-

Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per certificats de
bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.

-

Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
-

Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

c) Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 a) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà que les
empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades, l’empresari podrà
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs de
clàusules administratives. A tal efecte, es podrà acreditar la solvència amb la classificació
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla:

LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS AL CIUTADÀ
-

CATEGORIA 2, GRUP C, SUBGRUP 1- 9

d) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials
suficients per a l’execució de les obres objecte del contracte.
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El contractista haurà d’adscriure el mitjans personals i materials suficients per tal de poder
executar les obres objecte del contracte.

En relació amb el LOT 2 ( INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ

DE LA PLACA SOLAR TÈRMICA):
a) Solvència econòmica i financera:
•

-

Mitjans:
Volum anual de negocis per import igual o superior al 50% del valor estimat del lot en
qüestió, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos.

•

Acreditació documental:
Declaració de l’empresari indicant el volum anual de negocis global de l’empresa.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com
adjudicatari haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels
comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil o degudament compulsats.

b) Solvència professional o tècnica:

•

Mitjans:

-

Relació de les obres executades en el curs dels últims 5 anys avalada per certificats de
bona execució, que hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres.

-

Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.
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En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
-

Declaració indicant el personal tècnic o organisme tècnics que estiguin o no integrats a
l’empresa dels que aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

c) Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77.1 a) de la LCSP, per a la presentació de proposicions no caldrà que les
empreses estiguin classificades. En cas d’estar degudament classificades, l’empresari podrà
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits de solvència exigits a l’anunci de licitació i detallats als plecs de
clàusules administratives. A tal efecte, es podrà acreditar la solvència amb la classificació
empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit es detalla:
-

CATEGORIA 1, GRUP C, SUBGRUP 1- 9

d) Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials
suficients per a l’execució de les obres objecte del contracte.
El contractista haurà d’adscriure el mitjans personals i materials suficients per tal de poder
executar les obres objecte del contracte.

5. Criteris de valoració:
Per garantir l’adjudicació a la millor oferta tant des del punt de vista econòmic com tècnic es
consideren adients els següents criteris de valoració. En relació amb el lot 1 la oferta econòmica
es preveu d’acord amb els preus que consten desglossats al projecte aprovat. Pel que fa als
criteris avaluables de forma automàtica, es valora la garantia, atès que repercuteix amb un estalvi
econòmic en el manteniment. Pel que fa al termini d’execució, es valora que es pugui reduir fins
a dues setmanes, valorant positivament la celeritat en la seva execució. D’altra banda es valoren
millores relacionades amb la col·locació de més LED a l’edifici, per vetllar l’eficiència lumínica de
la primera planta respecte l’existent; col·locació d’una barana a l’exterior, a efectes de millorar la
seguretat d’accés a l’edifici i col·locar llana de roca damunt del cel ras, per tal de millorar l'acústica
de la Oficina d’Atenció Ciutadana.
En relació amb el lot 2 es preveu com a criteri de valoració la oferta econòmica, d’acord amb els
preus previstos al projecte aprovat.

En relació amb el LOT 1 ( OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ):
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS.

Oferta econòmica........................................................60 punts

L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:

Pi = 60 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi

= Valoració licitador “i”.

Oi

= Oferta presentada licitador “i”.

Om

= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.

Pl

= Pressupost licitació

Garanties.....................................................................5 punts
S’assignaran 1 punt per cada any addicional de garantia, al mínim establert reglamentàriament
d’un any, amb un màxim de 5 punts. La garantia ha de cobrir mà d’obra i reparacions dels equips
subministrats i instal·lacions realitzades.

Termini d’execució.......................................................5 punts
S’assignaran 2,5 punts per cada setmana de reducció del termini d’execució dels treballs, amb
un màxim de 5 punts.
Millores................................................................................ 30 punts
-

Col·locació de més lluminàries LED a l'edifici: Puntuable en 14 punts.
Col·locació d’ una barana a l'exterior de l'edifici: Puntuable en 14 punts
Col·locació de llana de roca damunt del cel ras. Puntuable en 2 punts

En relació amb el LOT 2 ( INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ

DE LA PLACA SOLAR TÈRMICA):
Oferta econòmica........................................................100 punts
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula:
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Pi = 100 x [1 – (Oi – Om)/Pl]
Pi

= Valoració licitador “i”.

Oi

= Oferta presentada licitador “i”.

Om

= Oferta presentada econòmicament més avantatjosa.

Pl

= Pressupost licitació

6. Condicions especials d’execució:
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP s’ha de donar compliment a la clàusula
social relativa a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:

El pressupost base de licitació de cadascun dels lots en que es divideix el contracte és el
següent:
LOT NUM. 1 (Contracte d’obra)→ OBRES DE REFORMA INTERIOR PER
L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ.
Pressupost d’execució material .....................................................................161.225,78 €
Despeses generals 13 % ................................................................................ 20.959,35 €
Benefici industrial 6 % ........................................................................................9.673,55 €
Subtotal ............................................................................................191.858,68 €
IVA 21 % .............................................................................................40.290,32 €
Pressupost d’execució per a contracta PEC ............................................232.149,00 €

LOT NUM. 2 (Contracte d’obra) → INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA PLACA SOLAR TERMICA
Pressupost d’execució material......................................................................24.003,72 €
Despeses generals 13 %..................................................................................3.120,48 €
Benefici industrial 6 %......................................................................................1.440,22 €
Subtotal..............................................................................................28.564,42 €
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IVA 21 %...............................................................................................5.998,53 €
Pressupost d’execució per a contracta PEC..................................................34.562,95 €
El pressupost base de licitació dels DOS lots és de DOS-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (220.423,10€) més QUARANTA-SIS MIL DOSCENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS D’IVA (46.288,85€).
El valor estimat de cadascun dels lots en que es divideix el contracte és el següent:
LOT 1. OBRES DE REFORMA INTERIOR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ:
-

191.858,68 € ( IVA exclòs)

LOT 2. INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES I SUBSTITUCIÓ DE LA
PLACA SOLAR TÈRMICA
-

28.564,42 € ( IVA exclòs)

El valor estimat dels DOS lots, és de DOS-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (220.423,10€) IVA exclòs, atès que no es preveuen possibles
pròrrogues ni modificacions.

Mollerussa, a la data de la signatura electrònica

Carles Esquerda i Serrano
El Gerent

Aroa Guardiola Franci
Coordinadora dels Serveis Tècnics
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