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PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Qualitat Urbana i Mobilitat

Servei:

Manteniment Urbà

1. Denominació del contracte
Obres d'arranjament de coberta, millora de condicions tèrmiques de l'edifici i ignifugacions del
CC Mira-Sol.
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte d’obres són el conjunt d’actuacions imprescindibles per adequar
l’equipament al compliment de la normativa del CB CTE SI1 d’incendis i activitats, resoldre les
diverses entrades d’aigua que actualment té l’equipament, substituir els aparells de clima
obsolets del teatre per la millora de les de condicions tèrmiques i de salubritat de l’edifici, i per
últim, arranjar el drenatge del parterre que hi ha entre els horts i el nou edifici de l’equipament
per resoldre les inundacions que hi ha quan plou, d’acord el Projecte d’arranjament de coberta,
millora de condicions tèrmiques de l’edifici i ignifugacions al Centre Cívic Mira-Sol de Sant
Cugat del Vallès, redactat per l’arquitecte Guillem Castellví Sanagustín, amb DNI 52595552A i
aprovat per decret d’alcaldia DEC/3025/2021 en data 30/07/2021.
Les diferents actuacions previstes són:
1. Les condicions de impermeabilització de la coberta inclinada de la zona de tallers, oficines i
distribuïdors presenta problemes generalitzats en diversos punts de la seva superfície. Les
humitats i goteres són presents a diversos punts. Les juntes entre els materials de coberta
han estat objecte de reparacions diverses sense arribar a solucionar el problema
definitivament. També es constata la profusió de trobades, remats i encontres que
provoquen la variabilitat de problemes.
Es pretén la millora de l’edifici en el que respecta a les condicions tèrmiques, aprofitant la
intervenció en la impermeabilització per millorar l'aïllament general de la coberta i que la
despesa energètica i de aportació de CO2 a l'atmosfera es redueixi el màxim possible dins
les possibilitats del grau d ‘intervenció.
2. La millora de les condicions de protecció antiincendis de certs elements metàl·lics que
actualment tenen poca o nul·la protecció.
3. S’instal·len mitjans d’accés a la coberta davant la constant dificultat de l’edifici per a realitzar
el correcte manteniment de la coberta.
4. Es realitza un sistema de drenatge de les aigües d’escorrentia de la parcel·la adjacent
d’horts urbans, ja que la manca d’aquest provoca inundacions a la zona d’accés a l’edifici
ampliació. La manca de recollida de l’aigua d’escorrentia de tota la superfície dels horts
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urbans provoca una làmina d’aigua que arriba fins la porta de l’edifici inundant part del
vestíbul.
5. Es planteja la necessitat de substituir les maquinaries de climatització de l’auditori i adequar
els materials i accessoris de la instal·lació.
Pel que fa a les seves prestacions, les intervencions en l’edifici compleixen els requisits bàsics
de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i
municipal que li sigui d’aplicació.
3. Codi CPV i descripció
45261000-4 “Treballs de construcció de cobertes i estructures de tancament, i treballs
connexos”.
4. Divisió lots
No es preveu la divisió del contracte en lots, ja que l’abast del contracte consisteix en les
actuacions contemplades en el projecte tècnic Projecte d’arranjament de coberta, millora de
condicions tèrmiques de l’edifici i ignifugacions al Centre Cívic Mira-Sol de Sant Cugat del
Vallès, aprovat per Decret d’alcaldia núm. DEC/3025/2021 en data 30/07/21.
Es tracta d’actuacions indissolublement associades al document tècnic aprovat i, en
conseqüència, no és possible separar tècnicament les actuacions de manera que siguin
executades per diferents contractistes, ja que es tracta d’activitats que s’executaran de manera
simultània i coordinada. La separació en lots de les actuacions contemplades en el projecte, a
més de donar lloc a volums d’obra molt baixos que al fer-se per separat incrementarien el cost,
comportaria la no finalització adequada de les diferents tasques.
Tenint en compte el projecte i el volum d’obra a executar, es considera adequat plantejar la
licitació en un únic lot d’execució, i es considera que no es justifica una tramitació per lots. Per
tant, als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte
d’aquesta obra no es divideix en lots.

5. Durada del contracte
5.1 Durada inicial: sis mesos

6. Pressupost base de licitació
6.1 Pressupost

Concepte
Preu base de licitació
IVA (21%)
Total

Import anual
232.019,55 €
48.724,11 €
280.743,65 €
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6.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost d’obres:
Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM)

194.974,41 €

Despeses Generals (13%)

25.346,67 €

Benefici Industrial (6%)

11.698,46 €

Subtotal (PEM + DG + BI)

232.019,55 €

IVA (21%)

48.724,11 €

Total pressupost

280.743,65 €

El PEM de l’obra es desglossa en el pressupost i en els amidaments del projecte, en l’apartat II.
AMIDAMENTS I PRESSUPOST del document.

7. Modificacions del contracte: Descripció i import
Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició de vicis ocults
no previsibles durant la redacció del projecte, tals com variacions en les instal·lacions no vistes
que puguin divergir dels plànols facilitats per les companyies, o deficiències estructurals que
obliguin a realitzar una sèrie d’actuacions que siguin imprescindibles per poder dur a terme les
obres, com ara reforços estructurals, ampliacions en excavacions i/o demolicions, modificació
del traçat de les noves instal·lacions, etc.
Import previst.- 20.000€

8. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import pròrrogues (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Possibles opcions eventuals (sense IVA) *
Total VEC

9.

232.019,55 €
0€
20.000 €
0€
252.019,55 €

Aplicació pressupostària

Aplicació pressupostària: 20111010 61100 23000 6320000 20111
Descripció: Inversions Serveis Socials
Import despesa: 280.743,65 €

10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
No existeixen tasques crítiques del contracte que no puguin ser objecte de contractació
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11. Solvència
11.1 Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Volum anual de negocis del licitador dels tres últims anys, dels quals l’any de major volum de
negocis haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat de contracte.
Es considera adequat exigir aquesta solvència d’acord amb l’article 87.1 a) de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 67 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

11.2 Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
Relació d’obres d’execució de cobertes per un import i superfície igual o superior al d’aquesta
licitació efectuats per l’interessat en el curs dels últims cinc anys.
L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració
legal representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona execució, per part de
l’empresa corresponent. Aquests certificats indicaran l’import, la superfície d’actuació, les dates
i lloc d’execució de les obres.
Equip tècnic integrat, com a mínim, per un cap d’obra i encarregat, que compleixin amb les
següents condicions:
1. Haver participat en l’execució d’obres de característiques similars en els darrers cinc
anys, avalats per certificats de bona execució, en els quals s’indiqui l’import, dates i lloc
d’execució de les obres. A manca de certificats, els licitadors podran aportar altra
documentació que acrediti el compliment d’aquests requisits i que sigui considerada
com a suficient per l’ajuntament.
2. Designar com a Cap d’obra a un tècnic amb formació específica en la matèria a nivell
de diplomatura tècnica, o qualificació assimilada en altres estats i que sigui
homologada en el nostre Estat, amb competència suficient per desenvolupar les
tasques que li són pròpies, segons el projecte i prescripcions tècniques de la licitació.
El requisit mínim és que l’import anual acumulat, en construcció de cobertes autoportants, l’any
de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte.
Es considera adequat exigir aquesta solvència d’acord amb l’article 67.3 del RD 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

11.3 Classificació empresarial segons el Reial Decret 773/2015
Grup: C
Subgrup: 4
Categoria: 2
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12. Criteris d’adjudicació
12.1 Preu més baix (Fins a 100 punts)
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s'assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint el
resultat al segon decimal.
Puntuació = Màxim de punts x (oferta més econòmica / oferta considerada).

13. Assegurances
És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers,
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que
l’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, tal com preveu la LCSP en
els articles 196, 197, i també en relació a l’article 34 que estableix la llibertat de pactes entre les
parts en relació al contingut del contracte.
Assegurança de responsabilitat civil: Sí. Capital assegurat mínim: 252.019,55 €
Assegurança a tot risc de la construcció:
Sí
No

14. Forma de pagament
Certificacions mensuals

15. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Es considera procedent aplicar la següent condició de tipus social:
- En cas que l’adjudicatari hagi de contractar nou personal per a l’execució de l’obra,
com a mínim un de cada dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb
dificultats d’inserció en el mercat laboral:
- Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els
requisits legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials
municipals en situació de risc d’exclusió social (pare o mare de família
monoparental, persones de famílies desnonades, immigrants extracomunitaris
en situació regular, etc.)
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del
contracte és per fomentar la contractació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat
laboral.

16. Revisió de preus
No es preveu.
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17. Termini de garantia
Dos anys des de l’acta de recepció de les obres.

18. Responsable municipal del contracte
Rosa Ros Laguia, tècnica de la Secció de Manteniment d’Edificis Municipals.

19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que el pressupost
és superior a 80.000€ i inferior a 2.000.000 €, d’acord amb l’article 159.1 a) de la LCSP. Així
mateix i d’acord amb aquest últim article, no s’ha establert cap criteri de judici de valor.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és atès l’import del
VEC del contracte, d’acord amb els art. 159.1 a) i b) de la LCSP.
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: Carme Ferrer De Miquel
Càrrec: Cap de la Secció de Manteniment d’Edificis Municipals
Es proposa també com a membre de la Mesa a Rosa Ros Laguia tot i no ser personal
funcionari de carrera ni laboral fix, atès que no existeix personal funcionari de carrera o laboral
fix a la Secció de Manteniment Urbà.
21. Projecte tècnic d’obres
Data aprovació definitiva: 30/07/2021
Òrgan que ha aprovat el projecte: DEC/3025/2021
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació segellat
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnica de Manteniment d'Edificis
Municipals
Rosa Ros Laguia
19-11-2021 13:46

Signat digitalment per:
Cap de Secció de Manteniment d'Edificis
Municipals
Carme Ferrer De Miquel
19-11-2021 13:55

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
Signat digitalment per:
Cap de Secció de Manteniment Urbà
Gerard Riba
19-11-2021 16:09
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