Memòria Justificativa de la contractació (Condicions Tècniques), que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert SIMPLIFICAT, per l’adjudicació del projecte Bàsic i d’Executiu de
“Construcció d’una nova sala polivalent a l’edifici del Garatge Municipal del nucli de població d
Tuixén”, municipi DE JOSA I TUIXENT
CODI: Li es d’aplicació el núm. CPV: 45 210000

1.- OBJECTE
És objecte d’aquesta documentació definir les clàusules tècniques necessàries i els criteris
d’adjudicació per a la contractació de les obres i instal·lacions definides i valorades què s’inclouen en el
projecte, “Construcció d’una nova Sala Polivalent a l’edifici del garatge municipal de TUIXÉN, redactat
per l’arquitecte Xavier Cerqueda Ribó col·legiat 30.305-4.
Pel que fa a les característiques constructives, tècniques dels equips, materials i detalls d’execució
inclosos en aquest projecte, així com les referències a l’estudi de Seguretat i Salut i Plec de Condicions
Tècniques, es prendran les documentades en el projecte general que inclou la totalitat de l’obra.
2.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació d’aquestes noves obres i instal·lacions afecten al nucli urbà de TUIXÉN del municipi
de Josa i Tuixén
Ubicació de l’obra: Carretera de la Coma s/n
La parcel.la on es troba actualment el magatzem municipal es troba al límit est del nucli de Tuixén.
Limita amb la carretera de Sant Llorenç de Morunys, amb un sector de sòl urbanitzable –SAU 1- i un
vial que no es troba pavimentat que dóna accés al Centre d’Interpretació del Parc Natural del CadíMoixeró. La parcel.la disposa de xarxa d’aigua, sanejament i subministrament d’energia elèctrica i
enllumenat públic. La seva amplada és de 6 metres.
3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
L’objecte del projecte és la creació d’una nova sala polivalent que substitueixi i/o complementa la sala
polivalent actual, que es troba a la segona planta de l’Ajuntament. Aquesta sala existent té una
superfície útil de 50,55 m2 i la nova tindrà una superfície útil de 136,70m2. A més de la superfície de la
sala el nou equipament també disposarà de 5,75 m2 per a serveis higiènics adaptats i 14,30 m2 per a
altres serveis, de manera que la superfície total serà de 168,80 m2 (serveis, magatzem i sala
polivalent). La nova sala serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda, de manera que de les
activitats que s’hi faran en podrà gaudir tothom, a diferència del què passa ara.
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4.- PRESTACIONS I CONDICIONS GENERALS
El licitador haurà de ser coneixedor de la zona d’afectació de les noves obres i instal·lacions, de
l’aportació dels diferents subministraments energètics i d’aigua per la realització de les instal·lacions
elèctriques i disposar de medis d’elevació per a la col·locació dels suports que corresponguin.
-

Anirà a càrrec de l’adjudicatari el subministrament de consumibles i energies primàries per tal
d’executar les obres definides en el projecte.
Serà a càrrec de l’adjudicatari sol·licitar tots els permisos que calguin a les diferents
administracions, inclosos els permisos municipals, excepte la llicencia municipal d’obres que serà a
càrrec del promotor .

-

Serà a càrrec de l’adjudicatari la neteja exhaustiva, de l’entorn de tota l’obra.

-

També serà a càrrec de l’adjudicatari la delimitació, senyalització i protecció de la zona d’afectació
de les obres, restringint el pas a vehicles i persones alienes a la mateixa.

-

L’adjudicatari haurà de tenir cobert tot el referent a l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil i
altres que afectin a l’execució de les obres.

-

Seran d’obligat compliment, per part de l’adjudicatari, les normes sobre Seguretat i Salut laboral.

-

L’adjudicatari un cop instal·lat l’equip, realitzarà les probes i/o test d’acceptació tècnica que
correspongui al equip muntat, al que assistirà el tècnic especialista, que assignarà l’ajuntament
organisme que rebrà l’equipament i de la que es farà càrrec de la recollida de la documentació
tècnica de l’equip, operativitat i manuals de funcionament.

-

Així doncs, tot i que en el projecte es defineix una tipologia d’equipament amb la seva composició
de característiques tècniques dels equips i de qualitat dels seus materials, caldrà considerar que
els licitadors que es presentin, podran ofertar materials i/o productes de característiques
tècniques equivalents, en aquest cas caldrà acreditar (marca i model) i justificar en document
tècnic comparatiu, on descriurà tots els paràmetres i especificacions tècniques equivalents o
superiors als definits en projecte.

-

Si en projecte base a la licitació o bé en aquest plec, es fes menció a requeriment amb
nomenclatura específica d’alguna casa comercial o bé empresa o bé característica tècnica,
és determines alguna marca o model exclusiu, es considerarà com indicatiu del concepte
que representa i que en cap cas es podrà considerar com excloïen d’altres equivalents,
sempre que siguin equivalents en característiques tècniques (caldrà detallar
característiques tècniques del model i marca proposat).
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5.- CARACTERISTIQUES DE LA INTERVENCIÓ
Actualment l’edifici té l’ús del garatge municipal. L’objectiu principal de la intervenció és afegir un nou
ús, el de la sala polivalent, per tant s’incrementarà la seva superfície útil amb la construcció d’un forjat
que dividirà l’edifici actual en dues plantes. La planta inferior seguirà emprant-se com a garatge
municipal amb una alçada lliure de 4 metres i la superior es destinarà a l’equipament de sala polivalent.
A nivell de façanes, la intervenció respecta l’estètica de les façanes de pedra i es l’acabat escollit per
les dues façanes de blocs de formigó vistos (la sud i la est). Les obertures previstes a la façana oest
(accés garatge) segueixen les dimensions de les actuals portes de garatge per tal d’aconseguir
continuïtat i simetria a la façana. Les escales d’accés a la planta superior que donen entrada a la sala
polivalent van adossades a al façana sud. A la façana sud i oest les obertures tindran lames de fusta
verticals en l’àmbit de les obertures. La façana nord manté la pedra i en aquesta hi haurà tres
obertures, la del mig de les quals serà centrada al punt mig de la façana (carener) i les altres
dues simètriques a aquesta. La façana est també tindrà dues obertures que donen a la franja de
serveis.
L’espai de la planta superior es dividirà en una franja on hi haurà els serveis i petit magatzem situada a
l’est de l’edifici. La resta de superfície serà la destinada a la sala polivalent.
Es manté la configuració arquitectònica global de l’edifici, la seva estructura original i la coberta.
L’estructura del nou forjat serà independent de l’existent, però sí que es recolzarà en alguns punts a
l’existent (mur de contenció).
6.- REQUERIMENTS A L’EXECUCIÓ D’OBRA
Serà a càrrec de l’adjudicatari l’aportació d’un control de qualitat d’obra i instal·lacions, fins a un màxim
de l’1,5% de l’import d’adjudicació, en cas de que en projecte ja existies una partida de control de
qualitat, aquesta, no serà complementaria si no que formarà part de l’1,5 % esmentat, dit import, serà
gestionat per la direcció facultativa de l’obra o bé pels SSTT del promotor.
Serà a càrrec de l’adjudicatari, l’aportació dels plànols As-Built (finals d’obra) amb la ubicació de totes i
cada una de les actuacions, instal·lacions i elements complementaris, en la que donarà, la seva
conformitat la Direcció Facultativa de l’obra. Es facilitarà al promotor una còpia a paper i una altra amb
suport informàtic.
7.- TIPUS DE LICITACIÓ
El pressupost de les obres i instal·lacions valorats en el projecte base de l’administració per la Execució
de les obres de la construcció de la nova sala polivalent al nucli de Tuixén, ascendeix a la quantitat de:
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PEM
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
PEC
IVA (21%)
PEC + IVA

116.594,20 €
15.157,25 €
6.996,65 €
138.747,10 €
29.136,89 €
167.883,99 €

Valor estimat en 138.747,10 €
8.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Ates el que defineix l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
les obres a realitzar fan necessàries la coordinació d’execució de les diferents prestacions, que podria
veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i executades per contractistes diferents.
Per tot l’anterior, es considera que la divisió per lots, dificultaria l’execució continuada de les obres, tant
des de el punt de vista tècnic, com l’organitzatiu dels diferents industrials a participar.
Així doncs, es considera la no divisió per lots en la contractació de les obres esmentades.

9.- CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA I/O CRITERIS DE SOLVENCIA
Classificació del Contractista
Per aquesta licitació, ates que el valor estimat es inferior a 500.00,00 € segons l’article 77 de la LCSP
de 9/2017 de 8 de novembre, no serà exigible classificació empresarial, així doncs en aquesta licitació
s’haurà d’exigir els següents criteris de solvència tècnica i econòmica:
Criteris de solvència
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà mitjançant l’aportació dels següents
documents, d’acord amb l’article 87 de la LCSP de 9/2017 de 8 de novembre
1.- Definició dels criteris de solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negoci, dels tres
últims conclosos, aquest haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per aquesta licitació serà de 208.120,65 €.
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El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat Registre, i en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en què hagués d’estar inscrit.
2.- Definició dels criteris de solvència tècnica
Per aquest contracte la solvència tècnica s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent
documentació que serà avalada per certificats acreditatius:
a) Relació d’obres i instal·lacions executades i equivalents a la de la licitació, en el curs dels cinc
últims anys, avalada per certificats de bona execució, amb indicació de l’import, dates i lloc
d’execució.

No obstant això, aquells licitadors que acreditin la classificació empresarial que tot seguit s’assenyala,
de manera orientativa, restaran exempts d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional:
Grup C

Edificacions

Subgrup 2

Estructures de fàbrica o formigó

Categoria 1

Inferior a 150.000,00 €

10.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
El temps per a l’execució, llevat de causes justificades i acceptades per la Direcció Facultativa serà de
quatre (4) mesos com a màxim. A comptar de l’un demà de la signatura de l’acta de replanteig de les
obres i/o instal·lacions.
11.- REVISIÓ DE PREUS
La duració prevista de la obra no supera els 12 mesos, de manera que no existirà clàusula de revisió
de preus.
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12.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXCUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, article 202, els òrgans de contractació
poden establir condicions especials en relació amb l’execució del contracte, sempre que estiguin
vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145.
En aquest cas s’opta per consideracions de tipus mediambiental que volen aconseguir: el manteniment
o millora dels valors mediambientals que es poden veure afectats per l’execució del contracte.
Així, atenent a la normativa vigent es pren com a condició especial d’execució la següent mesura:
•

Les mesures en la millora dels valors mediambiental seran aquelles com:
o Gestió mes sostenible de l’aigua
o Fomentar les energies renovables
o Actuacions que millorin el destriament i reciclatge dels residus (runa provinent de
l’enderroc D 201/1994 i 161/2001) i compromís d’utilització acreditada dels
abocadors controlats o bé dipòsits de runa i/o planta de transferència, autoritzats
per la Generalitat de Catalunya o govern estatal.

L’incompliment de les condicions esmentades podran incorre en penalització, segons el previst en
l’apartat 1 de l’article 192.

13.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Com a criteris de valoració per a questa licitació, segons l’article 145 i 146 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de la contractació servei Públic on es transposen les directives del Parlament Europeu i
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, l’oferta tècnica a presentar pel contractista haurà de desenvolupar
els següents aspectes:
Criteris susceptibles de puntuació automàtica
a.1 Oferta econòmica, fins a 100 punts
Els Aspectes a valorar seran:
a.1 Ponderació de l’oferta econòmica FINS A 100 PUNTS
L’oferta econòmica al projecte base, que necessàriament haurà de presentar el licitador, es puntuarà
d’acord amb la relació lineal següent:
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La oferta econòmica a la licitació del projecte:
1. A la millor oferta econòmica, preu mes baix, se li atorgarà la màxima puntuació, 100 punts.
2. A la resta d’ofertes, s’aplicarà la proporcionalitat inversa, respecte a la primera millor oferta
3. S’aplicarà l’article 85 del RGLCAP per a tot el que faci referencia a les ofertes que incorrin en
baixa desproporcionada i/o anormal.
4. S’aplicaran tant sols dos decimals per al còmput de la valoració. En cas d’empat, es tindran en
compte fins a cinc decimals
En el supòsit que les empreses pertanyents a un mateix grup (art 42.1 del codi de comerç) presentin
diferents proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació d’aquest contracte, es prendrà
únicament per a l’aplicació del règim d’apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals, l’oferta
més baixa.
Per a totes les demés ofertes del grup, s’aplicarà allò que prescriu l’article 86.1 del Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada com anormalment baixa, s’aplicarà l’article
149.4 de la LCSP de 9/2017 de 8 de novembre.
La consideració d’oferta/es anormalment baixes farà que aquesta/es sigui eliminada/es, i en
conseqüència aquesta/es no computaran a l’efecte d’establir la puntuació econòmica, d’acord amb
relació lineal especificada en l’apartat de la determinació matemàtica de la puntuació econòmica.
13 .- AVALUACIÓ GLOBAL I PROPOSTA
L’avaluació global de cadascuna de les ofertes, serà la suma dels valors obtinguts dels conceptes
definits anteriorment, essent el resultat final la proposta a favor de l’oferta/es més avantatjosa/es, la de
millor puntuació global en aplicació dels criteris establerts en aquest plec.

Lleida, Març de 2021

El cap del SSTT d’Enginyeria i Edificació
Joan Vidal Balañà
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