EXP. 980 / 2019
En relació amb les obres de Rehabilitació de la nau industrial del carrer Sant Llorenç
núm. 17 de La Llagosta, el tècnic sotasignat informa:
- Que en data 8.1.2019 va sortir publicat al BOP de Barcelona l’Edicte relatiu a
l’aprovació inicial del projecte d’obra municipal “Rehabilitació de la nau industrial del
carrer Sant Llorenç núm. 17” en la qual es feia referència a que, transcorreguts els 30
dies des de la data d’exposició pública, aquest projecte esdevindria aprovat
definitivament.
- Que atès que l’Ajuntament de La Llagosta a dia d’avui no disposa de mitjans propis
adequats per a realitzar els esmentats treballs de rehabilitació correctament i que
aquests són necessaris segons les necessitats del seu municipi, es considera oportú
contractar aquests serveis a una empresa externa.
- Que el projecte d’obres consisteix bàsicament en 2 actuacions a desenvolupar
segons:
1.- Estructura. Reforç de pilars i encavallades amb perfils metàl·lics i bases de formigó.
2.- Envolupant exterior. Reconstrucció de mur exterior deteriorat i aplicació de
revestimentsd’acabat.

- Que l’import total de les actuacions segons el projecte aprovat ascendeix a:
Pressupost d'execució material ………………………………………………………………………………………………………. 94.258,74
13% de despeses generals …………………………………………………………………………………………………………………….. 12.253,64
6% de benefici industrial ……………………………………………………………………………………………………………………. 5.655,52
Suma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112.167,90
21% IVA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23.555,26
Pressupost d'execució per contracta ………………………………………………………………………………………..

135.723,16

- Que el termini de les obres previst en el projecte és de dos (2) mesos.
- Que es considera que les pròrrogues que es demanin s’hauran de demanar com a
mínim 15 dies abans de la finalització del contracte.
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INFORME TÈCNIC REFERENT A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR ELS
TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DEL CARRER SANT LLORENÇ NÚM.
17 DE LA LLAGOSTA

- Que la solvència tècnica del licitador haurà de contemplar els següents aspectes:
1.- Relació d’obres de rehabilitació d’edificis industrials executats en el curs dels
darrers 5 anys, de característiques similars i pressupost igual o superior a 100.000
euros. Aquesta relació ha d’anar certificada amb els imports, les dates i el lloc
d’execució.
2.- Haurà d’estar inclòs entre les següents classificacions:
SUBGRUP C1 Categoria c)
SUBGRUP C3 Categoria c)
SUBGRUP K4 Categoria c)

- Que les millores avaluables mitjançant judici de valor i automàticament hauran de
referir-se als següents aspectes:
puntuació

Millora de les solucions tècniques i materials emprats en l’acabat de
les façanes

Fins 10 punts

Millora de les solucions tècniques i materials emprats per les portes
d’accés a l’edifici

Fins 10 punts

Millora amb la incorporació de noves lluminàries situades a l’interior
de l’edifici, totalment instal∙lades i connectades a la xarxa existent

Fins 5 punts

Criteris avaluables automàticament (objectivament)

puntuació

El licitador ofertarà una baixa econòmica, incorporant una quantitat
econòmica (màxim 10%) en el pressupost d’execució material per cobrir
necessitats que puguin sorgir durant el procés constructiu, sense
modificar l’import global de l’obra. Es limita l’import de la baixa per
valorar més la qualitat que el preu. La valoració es farà proporcional,
donant cero punts a qui no pressenti millora a la oferta i 75 punts a
qui presenti el màxim acceptable del 10%, la resta amb càlcul
proporcional. Degut a la limitació de l’import de baixa, no es
considerarà el concepte de baixa temerària.

Fins 75 punts

CONCLUSIÓ
En conclusió, i per tot el que s’ha exposat en el cos del text del present informe, es
considera NECESSARI contractar els treballs de “REHABILITACIÓ DE LA NAU
INDUSTRIAL DEL CARRER SANT LLORENÇ NÚM. 17” amb un pressupost estimat
de 135.723,16 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució de dos mesos.
I, perquè consti signa als efectes oportuns,
La Llagosta,
Document signat electrònicament
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Criteris avaluables mitjançant judici de valor (subjectivament)
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