ANNEX VI

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’EDIFICI MODULAR
RESIDENCIAL PER EMERGÈNCIES TEMPORALS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA I ANTICIPADA.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
La ciutat de Lleida rep anualment un volum important de persones que es desplacen pel territori i
acaben a Lleida ja sigui de forma temporal o estable, en situació d’exclusió social i residencial en
el cas de persones sense llar o bé per motius de recerca de feina a la campanya agrària.
Durant el pla iglú, els mesos de novembre a març, s’ha atès el darrer any un total de 703 persones,
moltes d’elles procedents d’altres indrets de la província, i a 1006 persones la passada temporada
agrària en el marc del projecte d’acollida de treballadors temporers. Cal dir que ambdós projectes
des de fa anys no són independents i que els mesos d’abril a juny i de setembre a novembre, que
quedarien fora dels projectes específics, amb la precarització de moltes persones, fa que siguin
un continu de casos nous a la ciutat de Lleida.
Amb tot això, La Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030 observa la necessitat de
disposar d’un allotjament digne que doni cobertura a les necessitats bàsiques de les persones
temporeres estiu durant la campanya agrària i a les persones sense llar durant l’hivern.
Es proposa realitzar-ho mitjançant sistema modular per reduir els terminis d’execució i començar
l’abans possible.
INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS: L’Ajuntament de Lleida no disposa de
personal tècnic especialitzat en la redacció d’un projecte bàsic i executiu amb el sistema modular
industrialitzat, fet que fa necessari la contractació d’un professional extern per a la seva redacció.
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: Es data d’un document únic, no es pot dividir en
parts independents.
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
L’Ajuntament de Lleida ha fet gestions amb la Generalitat de Catalunya, per obtenir finançament
per la construcció de l’edifici modular residencial per emergències temporals, i es disposa de
l’acord de govern de data 28 de setembre de 2021 autoritzant la subvenció.
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA: En data 30 de setembre de 2021 el Coordinador General i
Econòmic emet informe de Justificació de la urgència dels expedients derivats de la construcció
de l’edifici modular residencial per emergències temporals.
En aquest informe es justifica la necessitat de la tramitació per urgència d’aquesta licitació per
donar compliment als terminis inclosos en el Conveni resolutiu pluriennal entre l’administració de
la generalitat de Catalunya mitjançant el departament de drets socials, el departament d’empresa
i treball, el departament de salut, i el departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural i
l'Ajuntament de Lleida per a la construcció i posada en funcionament d’un edifici modular
residencial per a emergències COVID i altres necessitats d’allotjament temporal d’interès públic.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: L’objecte del present contracte serà la redacció del projecte bàsic
i executiu de l’edifici modular residencial per emergències temporals, segons el programa
funcional de necessitats que s’especifica la Memòria Descriptiva i Justificativa i en l’Avantprojecte
corresponent realitzat.
El sistema constructiu de l’edifici serà el modular industrialitzat, és a dir, mòduls de nova
construcció elaborats en un planta industrial en ambient controlat.
L’edifici ha de complir el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les normatives vigents aplicables a
l’edificació.
El projecte també inclourà un cronograma de l’execució de l’obra.

3. DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE: 1 de novembre de 2021.
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4. DURADA DEL CONTRACTE: 5 mesos
5. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 185.178,61 € + 38.887,51 € d’IVA al 21% (total
224.066,12 €)

Per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte la Resolució del 7 d’ octubre
de 2019 de la Direcció General de Treball per la qual es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu
del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics, publicat amb el nº de resolució
14.977 al BOE nº 251 de 18-10-2019. A partir dels imports establerts en l’Annex 1 d’aquest, s’ha
estimat les retribucions anuals al 2021.
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment citats amb
l’equip humà requerit:
Personal titular
superior
Dedicació anual dies treballats

Sou per contracte
TOTAL SOUS PEL
CONTRACTE
Cost empresa (32%)
TOTAL PERSONAL pel
contracte

Tècnics de
càlcul

Delineant

300

300

202

450

0,822

0,822

0,553

1,233

31.588,28 €

24.100,62 €

25.962,970 €

19.808,729 €

21.756,58 €
12.040,628
€

20.161,60 €
24.856,77
€

Tant per 1 dedicació anual
Total retribució anual

Personal
titular mig

82.669,094 €
26.454,110 €
109.123,204 €

CONCEPTE
82.669,09 €

Sous
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
(32%)

26.454,11 €
109.123,20 €

TOTAL COSTOS PERSONAL

46.489,07 €

ALTRES COSTOS MATERIAL
TOTAL COSTOS
Despeses generals i Benefici Industrial
(19%)

155.612,27 €

TOTAL

185.178,61 €

29.566,33 €

Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la citada quantitat de
185.178,61 € (més IVA). El pressupost inclou totes les quantitats necessàries per a la realització
dels treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó
merament enunciativa, els següents:
•
•
•
•
•

Els sous, plus i dietes de l’autor/a del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui
propi o extern.
Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.
L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinàries com en dies festius. - Lloguers, amortitzacions i consums de
locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari
necessaris.

DESCOMPOSAT PER ANUALITATS
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ANY

IMPORT SENSE IVA

IVA (al 21%)

IMPORT IVA INCLÒS

2021

92.589,31 €

19.443,76 €

112.033,07 €

2022

92.589,30 €

19.443,75 €

112.033,05 €

TOTAL

185.178,61 €

38.887,51 €

224.066,12 €

DESGLOSSAMENT EN LOTS
Nº
LOT

RESERVAT
CENTRES
ESPECIALS
TREBALL

DESCRIPCIÓ

IMPORT
SENSE IVA

IVA (al 21%)

IMPORT IVA
INCLÒS

1

NO

Redacció projecte bàsic i
executiu edifici modular per
emergències temporals.

185.178,61 €

38.887,51 €

224.066,12 €

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 185.178,61 € IVA exclòs.
7. SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA: NO
8. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: No procedeix
9. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:
Solvència economia i financera
• Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari,
en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis. Aquesta declaració
s’ha de justificar amb els documents comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 100 % del
pressupost anual de licitació.

Solvència tècnica i professional:
• El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de 2 contractes durant els tres
anys anteriors (serveis), amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual o superior al
75% del pressupost de licitació, sense IVA, del present contracte i un objecte semblant (obres
d’edificació d’equipaments i de superfície superior a 1.500 m2) .
La relació haurà d’incloure l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels
contractes.
Els serveis realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.

10. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES: Imports: Base, IVA, Total
11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 04-2310-62200
La forma de tramitació serà anticipada de conformitat amb l’establert en la disposició addicional tercera,
punt segon de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, atenent a que l’Ajuntament de Lleida ha
fet gestions amb la Generalitat de Catalunya, per obtenir finançament per la construcció de l’edifici
modular residencial per emergències temporals, i es disposa de l’acord de govern de data 28 de
setembre de 2021 autoritzant la subvenció.
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Pel que en el present contracte l’adjudicació es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que l’han de finançar

12. CRITERIS DE VALORACIÓ: 100 punts
•

Criteris objectius: 100 punts
•

Preu de l’oferta: fins a 65 punts, segons la següent fórmula de valoració:
VO = (OM x 65) / OF
On: VO= Valoració de l'oferta OM= Menor oferta vàlidament emesa
OF= Oferta presentada per l’empresa

•

Termini de presentació del projecte: fins a 15 punts.
• Reducció d’un mes: 7,5 punts.
• Reducció de dos mesos: 15 punts

•

Experiència del personal que es proposa adscriure al contracte com a autor del projecte
en la redacció de projectes similars: fins a 20 punts.
• Redacció de 3 projectes similars: 20 punts.
• Redacció de 2 projectes similars: 13 punts.
• Redacció de 1 projecte similar: 6 punts

S’inclou la valoració de l’experiència del personal que es proposa adscriure al contracte com
autor/a de projectes similars (sistema modular) per entendre que és un criteri qualitatiu
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació, entenent com
a projectes similars els projectes d’edificis modulars, siguin equipaments o habitatges, amb
més de 2.500 m2 de sostre.
La valoració de l’experiència del personal que es proposa adscriure al contracte com a
autor/a del projecte, com a criteri d’adjudicació de la present licitació, té la seva fonamentació
en la importància de l’expertesa d’aquesta figura, donada la seva funció de coordinació de
tots els agents intervinents en la seva redacció, i al fet que aquest perfil tècnic té assignades
les funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents:
• Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a la redacció del
avantprojecte.
• Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament del avantprojecte.
• Planificació dels treballs.
Per tot l’exposat, es considera que l’experiència de l’autor del projecte proposat per part dels
licitadors per l’execució del contracte és un element directament relacionat amb la “qualitat”
professional i per tant amb l’oferta i el servei, directament relacionada amb l’objecte del
contracte, en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual
resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. Caldrà
justificar aquests treballs amb la presentació d’un certificat d’execució de la redacció dels
projectes o projecte visat on hi consti el nom de l’autor/a.
CLÀUSULA DE PENALITZACIÓ
Si l’empresa adjudicatària ofereix una reducció en el termini d’entrega del projecte i
incompleix aquest termini, serà penalitzada en el pagament final del contracte, segons els
següents criteris:
a) Si ha ofert una reducció d’un mes i incompleix, una penalització del 2,5% de l’import
adjudicat.
b) Si ha ofert una reducció de dos mesos i presenta el projecte amb menys d’un mes de
retard, una penalització del 2,5 % de l’import adjudicat.
c) Si ha ofert una reducció de dos mesos i presenta el projecte amb més d’un mes de retard,
una penalització del 5% de l’import adjudicat.
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13. DOCUMENTACIÓ QUE HAN D’APORTAR ELS LICITADORS PER VALORAR ELS
DIFERENTS CRITERIS.
• Preu de l’oferta: Oferta econòmica, tal com s’indica en el punt 10
• Termini de presentació del projecte: Mesos de reducció del termini d’execució del
projecte respecte al termini inicial establert que és de 5 mesos.
• Experiència del personal que es proposa adscriure al contracte com a autor del
projecte en la redacció de projectes similars: Caldrà justificar aquests treballs amb la
presentació d’un certificat d’execució de la redacció dels projectes del promotor o
visat de col·legi professional.

14. SUBROGACIÓ PERSONAL:
X

No



Sí (adjuntar relació elaborada per l’empresa, segons model Annex X)

15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat / Responsable
Coordinadora de Benestar Social

16. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES: 8 dies naturals
17. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: L’adjudicatari assumirà, com a condició especial
d’execució, l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir

18. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR:

a. SUBCONTRACTACIÓ: S’admet subcontractació.
b. RÈGIM PAGAMENT FACTURES:
Desembre 2021: 50% de l’import d’adjudicació
Entrega del projecte: 50% de l’import d’adjudicació
c. Altres: L’empresa adjudicatària serà responsable de:
i. realitzar tots els estudis i assajos necessaris per la realització del projecte
ii. sol·licitar tots els serveis afectats amb companyies.

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del servei de REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE L’EDIFICI MODULAR RESIDENCIAL PER EMERGÈNCIES TEMPORALS per un import màxim de
185.178,61 € + 38.887,51 € d’IVA (Total: 224.066,12 €) i pel període de novembre de 2021 fins a març
de 2022, mitjançant procediment obert de tramitació d’urgència.
El Cap de Servei d’Obra Pública i Mobilitat
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