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INFORME D’INICI DE LA LICITACIÓ PER A CONTRACTAR DE LES OBRES DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI PLANTA BAIXA SITUAT A L’INTERIOR
DE LA FINCA CAN XICOLA, PER DESTINAR-LO A
PROTECCIÓ CIVIL.
EXP. 2018/4510
1.- Necessitat i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de Cardedeu vol ubicar la seu de Protecció Civil a l’edifici de Can
Xicola. Actualment una part d’aquest edifici no compleix amb les condicions
necessàries per a ubicar-ho aquest servei.
D’altra banda, l’Ajuntament no disposa de mitjans materials i tècnics per a dur a
terme l’obra de reforma i ampliació de l’esmentat edifici planta baixa situat a
l’interior de la finca de Can Xicola, per a destinar-lo a Protecció Civil. Alhora l’article
30 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic fa una
referència taxada als casos en què l’administració pot executar una obra amb
mitjans propis. Cap d’aquests casos taxats no s’adapta al tipus d’obra que cal
executar.
Amb la reforma i ampliació es volen recuperar les condicions mínimes pel seu ús i
oferir un local amb una sala de reunions, una zona de magatzem de petit material,
dos banys i dos vestidors.
Es planteja adequar el local amb intervencions BÀSIQUES de reforma en els
següents àmbits:
-

Reparacions i obra nova del ram de paleta.
Canvi de coberta.
Substitució d’instal·lacions d’electricitat, enllumenat, aigua, sanejament, etc.
Ampliació del local amb el tancament de part del porxo existent.
Substitució d’elements de fusteria exterior de finestres per millorar
l’eficiència energètica.

Antecedents:
La Junta de Govern Local en data 1 de desembre de 2017 va acordar aprovar la
memòria valorada de les obres DE REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI PLANTA
BAIXA SITUAT A L’INTERIOR DE LA FINCA CAN XICOLA, PER DESTINAR-LO
A PROTECCIÓ CIVIL, amb un pressupost d’execució material (PEM) previst de
l’obra de 49.995,77 euros i un pressupost de contracte (PEC) de 60.494,88 euros
(IVA inclòs).
2.- Objecte del contracte
Document tècnic de referència:
Títol: Memòria valorada de la REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI PLANTA BAIXA
SITUAT A L’INTERIOR DE LA FINCA CAN XICOLA, PER DESTINAR-LO A PROTECCIÓ
CIVIL.
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Equip redactor: Serveis Tècnics – Àrea Territorial – Ajuntament de Cardedeu.
Data: octubre 2017
Objecte: L’objecte de la present memòria valorada és indicar les actuacions a
realitzar per reformar i ampliar una part de l’edifici en planta baixa, per a recuperar
la seva funcionalitat i destinar-lo a Protecció Civil.
Emplaçament: Pg. Pau Gesa, núm. 62, 08440 Cardedeu.
Contingut de la documentació:
Memòria
Pressupost
Plànols
Estudi de Seguretat i Salut
L’objecte del contracte són les obres de reforma i ampliació de l’edifici planta baixa
situat a l’interior de la finca can Xicola, per destinar-lo a protecció civil
El contracte tindrà un termini d’execució de 12 setmanes a comptar des de la data
de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ha estat notificada
l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres.
Codi CPV: 45262690-4
Termini d’execució: Serà de 12 setmanes a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ha estat notificada
l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres.
3.- Lots (triar l’opció procedent)
La no divisió en lots de l’objecte contractual es justifica en:
La dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic,
perquè:
o Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat
pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament
de manera separada.
o Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una
unitat funcional per si mateixes.
o Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma
separada sofreixen menyscapte o detriment.
o Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o
imprescindibles de manera conjunta.
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-

Més concretament, en aquest cas les prestacions compreses en l’objecte del
contracte executades de forma separada, faria que diferents treballs que se
superposen dificultarien l’execució. A més en cas d’incidència o mal execució
d’un treball seria difícil determinar l’empresa responsable que ho ha realitzat.
Ocasionat menyscapte o detriment, a més dificultaria la direcció d’obra que
hauria d’estar permanent en l’obra per organitzar els treballs.

4.- Dades econòmiques
Pressupost base de licitació (segons art. 100 LCSP): 49.995,77€ + 10.499,11€
(IVA al 21%) = 60.494,88€
Valor estimat del contracte (segons art. 101 LCSP): 49.995,77€ (IVA al tipus
21% exclòs). (durada inicial) + ............................... (pròrrogues) +
........................ (modificacions) = 49.995,77€ (IVA al tipus 21% exclòs).
Finançament amb càrrec a l’aplicació 33 93300 63201 del pressupost per l’exercici
2018. Projecte 2017 2 URBAN 4 1 RC 220170016255
5.- Justificació de que no existeix fraccionament :
Que no s’ha fraccionat irregularment l’objecte del contracte per evitar el
procediment, publicitat i/o concurrència que per quantia correspondria,
6.- Solvència/Classificació (no necessari pel procediment obert simplificat
sumari).
7.- Criteris de valoració de les ofertes i documentació a presentar
Les ofertes es valoraran d’acord amb els següents criteris, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells (fins a 100 punts):
a) Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (fins a 100
punts):
- Criteris econòmics: millor preu (fins a 90 punts)
A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació s’atorgarà
la màxima puntuació de 90 punts. Per la resta d’ofertes, la puntuació s’obtindrà
aplicant la següent fórmula:
Puntuació (amb dos decimals) = (oferta econòmica més baixa/oferta valorada) x
puntuació màxima.
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- Criteris qualitatius: (fins a 10 punts)
C) Ampliació de garantia. (1 any + 5 anys addicionals) fins a 10 punts.
S’estableix una garantia per a les feines relacionades amb les tasques d’un any.
Es valorarà una ampliació de garantia fins a 5 punts, 2 punts per any addicional
8.- Condicions especials d’execució
L’empresa haurà de realitzar un mínim de 30 hores de formació en prevenció de
riscos laborals per al personal que dediqui a l’execució de l’obra.
L’empresa presentarà els certificats adients d’haver realitzat aquesta formació un
cop hagi executat el 50% de l’obra.
9.- Causes de modificació del contracte no previstes a la Llei
10.- Subcontractació
11.- Pagament de les factures
12.- Termini de garantia.
13.- Conseqüències de l’incompliment: causes de resolució i règim de
penalitats
14.- Representació del Gabinet tècnic en el procés de contractació
Unitat tècnica encarregada de l’obertura i valoració de les proposicions: Serveis
Territorials.
Responsable del contracte: Josep Peralta
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Serveis
Territorials – Obres, Serveis i Manteniment
Cardedeu,
L’Arquitecte Tècnic
Josep Peralta Sánchez

Vist i plau del cap d’Àrea de Territori
Manel Torres Sánchez

(signat electrònicament a peu de pàgina)
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