INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.
Exp STM:

O2018_11

OBRA/SERVEI:

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’ESTADI MUNICIPAL I LA
CREACIÓ DE CIRCUITS LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA

1.

Servei/ Àrea proposant

L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament de Vila-seca

2.

Antecedents

La Zona Esportiva de l’Estadi Municipal de Vila-seca es tracta del primer equipament convencional construït
al municipi de Vila-seca. El Camp de Futbol Municipal, va ser la primera peça que es va construir, l'any 1967.
A partir d'aleshores es van afegint diferents espais: 1967 Pista Poliesportiva, 1968 Pista de Tennis, 1969
Velòdrom, 1971 Piscina descoberta (actualment enderrocada), 1978 Pista Poliesportiva, 1999 Camps de
Futbol 7, 1999 Pista d'Atletisme. Per tant, l'equipament/ instal·lació municipal ha estat construït per fases
successives en funció de les necessitats i al llarg d’un període temporal molt llarg.
El resultat ha estat un conjunt d’instal·lacions i equipaments esportius que, si bé han estat suficients durant
molt de temps, els darrers anys, degut al canvi en les tendències esportives i a la creixent demanda, han vist
augmentat els seus requeriments. Al mateix temps, algunes instal·lacions d’aquesta zona esportiva s’han
traslladat a altres ubicacions per raó de la seva gestió (piscina municipal) i han quedat en desús, o bé han
quedat totalment obsoletes, com és el velòdrom, l’ús del qual no és compatible amb els requeriments i
normativa esportiva actuals.
En aquest context, l’Ajuntament de Vila-seca es planteja que cal remodelar de forma integral la Zona
Esportiva de l’Estadi i, amb aquesta finalitat encarrega la redacció d’un Pla Director de la remodelació
funcional i material de la Zona Esportiva de l’Estadi Municipal i de diagnosi dels equipaments esportius del
municipi de Vila-seca, l’objectiu principal del qual és l’anàlisi de propostes de remodelació en la Zona de
l’Estadi municipal, i la definició dels usos i tipologies d’usos futurs i la inclusió de noves disciplines esportives.
Paral·lelament i de forma complementària, el Pla Director estableix com una alternativa viable d’ubicació per a
la implantació de circuits lúdics i ciclistes el propi Parc de la Torre d’En Dolça, que disposa d’unes condicions
prèvies idònies per a la implantació d’aquests usos. Prèviament, el Pla efectua un anàlisi previ exhaustiu de la
totalitat dels equipaments municipals.
Aquest Pla Director fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària realitzada en data
8/10/2018.
En base a tot l’anàlisi efectuat, el document del Pla finalitza en l’apartat de conclusions amb una alternativa
de distribució funcional en forma de proposta orientativa d’ordenació que inclou tots els requeriments pel que
fa a la definició de les zones, els usos i les disciplines esportives a implantar:
Equipaments esportius.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca
Tel. 977 309 300
Fax 977 309 301

Camps de futbol. Normativa CCE: (CAM 2).
Pistes Tennis. Normativa NIDE 2016 (TEN-2).
Pistes Pàdel. Normativa NIDE 2004 (PDL) i (FEP).
Pistes Atletisme (CCE: ATL-3-NIDE 2005).
Pista triple poliesportiva (CCE: POL-3).
Pista bàsica Poliesportiva (CCE: POL1)
Altres espais esportius:
zona street work-out
zona tennis taula
zona petanca
rocòdrom.

2 unitats
3 unitats
6 unitats
1 unitat
1 unitat
1 unitat
1 unitat
4 unitats
6 pistes
1 unitat
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El Pla Director preveu una sèrie d’edificacions destinades al servei dels principals equipaments esportius; una
de major entitat vinculada als camps de futbol i una de menor dimensió vinculada a la pista prevista
d’atletisme.
Edificis de Serveis:
1. Edifici de serveis dels camps de futbol, haurà de contenir els espais destinats a
vestuaris, despatxos, serveis de cafeteria, magatzems, etc. Vinculats a l’ús del camp de futbol,
que caldrà vincular a les grades al servei dels camps de futbol
2. Petit edifici de serveis de la pista d’atletisme que haurà de contenir aquells serveis mínims i
magatzems vinculats a l’ús de la pista d’atletisme.
Pel que fa al Parc de la Torre d’en Dolça, el Pla preveu la implantació de dos tipus de circuits: un circuit lúdic
amb una corda aproximada de 2km per a la pràctica del ciclisme, i un circuit escola de menors dimensions
per a l’aprenentatge del ciclisme. Així mateix proposa la millora dels camins ja existents del Parc, i la creació
d’un aparcament per a vehicles vinculat als circuits.
L’Ajuntament de Vila-seca es proposa doncs iniciar les corresponents fases de licitació de projectes i
execució d’obres per tal d’iniciar la transformació d’aquests dos àmbits, en base a les alternatives proposades
al Pla Director redactat i aprovat.
Els antecedents i necessitats consten de manera més extensa en el document de Pla Funcional i de
necessitats

3.

Objecte del contracte, necessitat a satisfer

L’objecte del contracte és l’adjudicació del servei de REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE
REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’ESTADI MUNICIPAL I LA CREACIÓ DE CIRCUITS
LÚDICS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

4.

Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte de Serveis (Art.17 L 9/2017, LCSP)

5.

Justificació de la necessitat del contracte

Un cop aprovat el document del Pla Director de la remodelació funcional i material de la Zona Esportiva de
l’Estadi Municipal i de diagnosi dels equipaments esportius del municipi de Vila-seca, és necessària la
redacció d’un Projecte global de remodelació de la Zona Esportiva de l’Estadi, que ha de ser redactada per
un tècnic o equip tècnic competent i amb experiència suficient.
Les actuacions previstes, per la seva envergadura i complexitat es plantegen a llarg termini, per la qual cosa
hauran de ser executades en etapes successives i hauran de garantir a la seva vegada el manteniment dels
usos de la Zona Esportiva. Així mateix, per raó de la seva durada, caldrà disposar prèviament dels imports
d’execució de cadascuna de les etapes d’execució, que s’hauran de quantificar degudament, a fi i efecte que
puguin ser previstes correctament als pressupostos municipals en els exercicis i en les anualitats que
correspongui.
És important doncs que, abans de licitar els projectes i assistències de direcció d’obra de cadascuna de les
fases amb tota la seva concreció i detall, i abans d’assumir els costos propis d’aquests encàrrecs, quedin
perfectament definides totes i cadascuna de les fases a executar i les seves previsions de costos d’execució,
que han d’esser reflectits en únic document.
D’altra banda, la necessitat de garantir el desenvolupament d’una proposta global amb una idea de conjunt,
requereix la redacció d’un sol Projecte Bàsic que unifiqui els estils arquitectònics i els criteris d’urbanització
del conjunt de l’ordenació de tota la Zona de l’Estadi i asseguri el compliment dels mateixos criteris a les
actuacions previstes pel Pla Director al Parc de la Torre d’en Dolça.
Per tant, ateses aquestes particularitats, és imprescindible disposar d’un Projecte Bàsic global de tota
l’actuació, par tal d’obtenir un document unitari de referència, abans de la redacció dels corresponents
projectes executius parcials, que contingui tota l’avaluació econòmica del total de les actuacions.
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Un cop concretada l’envergadura de l’actuació a partir de la redacció d’aquest Projecte Bàsic global, des del
punt de vista tècnic, formal i econòmic, en base al pla d’etapes que establirà, i d’acord amb les previsions
pressupostàries, es procediran a licitar els successius projectes executius i direccions d’obra, per tal que
posteriorment puguin ser licitades i executades les obres corresponents a cadascuna de les fases.
El projecte requerit ha d’incorporar els continguts establerts segons la normativa vigent en matèria de
contractes del sector públic i en matèria d’edificació. Aquest contingut, que detalla la naturalesa i extensió de
les necessitats, es detalla en el corresponent Plec de Condicions Tècniques que regirà la licitació.
Per tant, la necessitat del contracte queda justificada per la qualificació tècnica en qualitat de projectista
exigida per a la redacció i elaboració d’aquest tipus de documents, tal com estableix la Llei 38/1999 de 5 de
novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

6.

1

Suficiència dels mitjans personals i materials

Atès que els Serveis Tècnics municipals no disposen de suficients mitjans personals, ni l’estructura mínima
tècnica necessària per dur a terme l’objecte de la prestació amb la dedicació i mitjans especialitzats exigits
per a la redacció del projecte, es fa necessària la contractació externa del servei. El personal adscrit a l’àrea
d’arquitectura està format per un arquitecte superior i un delineant, aquest últim adscrit a la vegada a l’àrea
d’urbanisme.
El personal tècnic municipal competent per a la redacció de projectes de l’Àrea d’arquitectura, a més de la
planificació de les inversions de l’àrea, la supervisió dels projectes provinents d’assistències tècniques
externes, del control econòmic posterior d’aquestes i de la redacció dels tots informes tècnics exigits pels
procediments establerts a legislació vigent en matèria de contractació pública, té com a tasca assignada la
realització de feina de fons (informes, tècnic responsable de la disciplina urbanística, seguiment d’inversions
municipals i el corresponent control d’obra, redacció de memòries valorades, manteniment dels sistemes
d’informació geogràfica, etc..) que ha d’atendre i que impossibilita compatibilitzar-la amb la redacció de
projectes d’aquesta dimensió, abast i intensitat.
Per tot això, davant la insuficiència de mitjans personals i materials, es fa necessària la seva contractació
externa.

7.

Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, l’objecte del contracte no contempla la
seva subdivisió en lots, atès que constitueix en una sola prestació d’un servei que és indivisible per la
finalitat d’aquest, que és la redacció d’un document unitari , és a dir, un Projecte Bàsic global que ha de
definir l’abast econòmic del posterior pla d’etapes. Per tant, per tot allò establert no pot ésser prestat per
diferents licitadors.
En conseqüència, la licitació és necessari que es constitueixi en un sol lot, atès que es considera essencial
obtenir únic document, si bé podran ésser objecte de subdivisió en lots els successius encàrrecs de
projectes executius i direccions d’obra resultants del pla d’etapes que s’estableixi.

8.

Codi CPV

71000000-8. Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos

9.

Durada del contracte

La durada estimada del contracte s’estima en cinc (5) mesos.
Podrà ser objecte de pròrroga per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29 de la Llei 9/2017,
LCSP

10. Import de licitació i valor estimat del contracte
Import de licitació:
1

L’import de la licitació s’estableix en 193.984,02€ sense IVA.
1

En l’informe específic complementari redactat pel tècnic gestor es justifica el càlcul de l’import de licitació
(import dels honoraris).
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Retribucions o dietes als membres del jurat:
El valor estimat del contracte ha d’incloure els pagaments previstos al Jurat o comitè d’experts que informarà
cadascuna de les fases successives del procediment de licitació (basat en la modalitat de concurs de
projectes).
Per la complexitat i abast del concurs, quant a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor de la
primera fase del concurs (oferta tècnica), com de la segona fase (proposta gràfica), per la qual cosa exigirà
successives reunions del jurat per a l’emissió dels corresponents informes, s’estableix una retribució per un
import de:
- 2.000€ per a cadascun dels membres del jurat professional del COAC (1 membre).
- 2.000€ per a cadascun dels membres del jurat externs designats per l’Ajuntament de Vila-seca (2
membres), amb un total de 4.000€
Total retribucions o dietes: 6.000€
Pagaments (primes) als equips finalistes
Per la modalitat de contractació, procediment obert que s’emmarca en la modalitat de concurs de projectes,
l’equip tècnic licitador que obtingui la puntuació global més alta esdevindrà l’adjudicatari del contracte.
Del total de les 5 propostes que passin a la segona fase del concurs, les 4 propostes finalistes no
adjudicatàries rebran una prima de participació de 4.000€+IVA
Total primes als equips finalistes: 16.000€+IVA
Valor estimat del contracte:
D’acord amb els imports anterior, el valor estimat del contracte (VEC) es fixa en 209.984,02€:

Valor durada inicial
Primes a finalistes
Possibles Pròrrogues
Modificacions previstes en plec
TOTAL Valor estimat del contracte (VEC)

0%

VEC
193.984,02 €
16.000,00 €
0,00 €
0,00 €
209.984,02 €

Les pròrrogues previstes només afecten al termini de lliurament dels projectes, i no comporten una variació
econòmica de l’import inicial.

11. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost
Assignació comptable
D’acord amb l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE núm. 237, de 03/10/2013), per la qual
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació
patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la
seva comptabilitat.
Els imports d’inversió del contracte s’assignaran en funció dels següents percentatges, en base a les
superfícies d’actuació en cada bé immoble:
NUCLI
Vila-seca
Vila-seca
Vila-seca
Vila-seca
Vila-seca

COD P.
IMM-122
IMM-124
IMM-126
IMM-009
IMM-359

BÉ PATRIMONIAL
TERRENY DARRERA MAGATZEM MUNICIPAL (PISTA D´ATL.)
TERRENY DARRERA MAGATZEM BRIGADA
TERRENY DARRERA MAGATZEM BRIGADA OBRES
SOL ESTADI MUNICIPAL
PARC URBÀ TORRE D'EN DOLÇA, FINCA 80 P.R. CRT
Total

IVA INCL.
%
123.040,57 € 52,4%
633,75 €
0,3%
633,75 €
0,3%
94.310,76 € 40,2%
16.101,84 €
6,9%
234.720,66 € 100,0%
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Imputació al pressupost
La despesa prevista és de 234.720,66€ IVA inclòs. Caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària: 2018-30201-34200-63203- REMODELACIÓ ESTADI MUNICIPAL, de l’exercici
2018 del pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca
Anualitats
Per la durada del servei (5 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació i adjudicació es
preveu una projecció de la despesa entre l’any 2018 i 2019, sense perjudici de les causes sobrevingudes
que puguin succeir:
Previsió execució anualitat 2018: 0%=0€ (no es preveu executar despesa, es preveu únicament l’inici del
procés de licitació)
Previsió execució anualitat 2019: 100%=234.720,66€ (totalitat del contracte)
Condicionants
A tal efecte, i en tant que els imports anteriors depenen dels terminis reals als quals està sotmesa la
tramitació administrativa, a la data d’actualització de les plurianualitats caldrà reflectir-hi els canvis deguts a
les causes sobrevingudes descrites anteriorment.

12. Modificacions de contracte/ revisió de preus
No es preveuen modificacions del contracte ni revisió de preus.

13. Pagament de factures/certificacions
El pagament del servei a l’adjudicatari s’efectuarà mitjançant factures d’acord amb allò establert a l’article
198 de la LCSP i als percentatges i fases establerts al Plec de prescripcions tècniques del contracte.

14. Procediment d’adjudicació i justificació
Procediment: L’adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, no
subjecte a regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb allò establert als
articles 145, 146 i 156 de la LCSP.
La modalitat de contractació serà el d’un concurs de projectes, d’acord amb l’article 12 de la Llei 12/2017, de
6 de juliol, d’arquitectura i l’article 183 a 187 de la Llei 9/2017 LCSP.

15. Pressupostos adjunts
En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts

16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica
No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació, en la modalitat de
concurs de projectes en dues fases, d’entre els quals consten criteris basats en la qualitat/ preu i millores de
les prestacions del servei.

17. Criteris d’adjudicació del contracte. Justificació. Mètodes de càlcul
Els criteris d’adjudicació del contracte es fixen a l’informe annex justificatiu i s’hauran d’incorporar al
corresponent Plec de Clàusules administratives.
Els criteris d’adjudicació es basen exclusivament en la qualitat a obtenir del servei, atesa la naturalesa del
concurs, que és l’obtenció de la millor proposta tècnica i arquitectònica (prestació de caràcter intel·lectual)
mitjançant un concurs de projectes.
Es valorarà l’experiència qualificació i expertesa dels equips concursants en fase de selecció, i la qualitat,
valor tècnic, característiques estètiques, funcionals, d’economia i estalvi energètic en la segona fase de del
concurs, amb l’objectiu d’obtenir la proposta més adequada.
En conseqüència, no serà objecte de valoració l’oferta econòmica, de manera que l’import de la licitació
esdevé el propi import d’adjudicació del contracte. A tal efecte s’ha ajustat degudament l’import de la
prestació.

18. Comitè d’experts
S’exigeix la participació d’un comitè d’experts (jurat) d’acord amb l’article 12 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol,
d’arquitectura i l’article 183 a 187 de la Llei 9/2017 LCSP.
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19. Condicions especials d’execució
Atès que la naturalesa del contracte és el servei per a l’obtenció de treballs de caràcter intel·lectual (la
redacció d’un Projecte Bàsic), i que els licitadors poden ser autònoms, UTE’s o bé societats amb equips
tècnics ja formats en què es prima bàsicament la qualitat d’aquests treballs, es fa pràcticament impossible
exigir condicions especials d’execució en el contracte atenent els preceptes que indica la LCSP. És per això
que no s’exigiran condicions especials d’execució.

20. Condicions de solvència de les empreses
Les condicions de solvència tècnica i professional exigida es fixen i justifiquen en els plecs i informes que
regeixen el contracte. Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el Plec de Clàusules
administratives de la licitació

21. Seguiment del contracte,
El responsable del seguiment del contracte serà Oriol Llauradó March, arquitecte municipal

Vila-seca, 21 de desembre de 2018.
Responsable del contracte

Vist i Plau
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Oriol Llauradó March
L’Arquitecte municipal

Manuela Moya Moya
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