MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ
1. Memòria Justificativa del procediment de Contractació de les obres del
projecte de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Orfeó Canongí.

2.- DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1 Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte:

a) Descripció: l’objecte del contracte es la realització de les obres del projecte de
rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Orfeó Canongí.
De conformitat amb la classificació que es preveu a l’article 232.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la obra a realitzar
té la consideració de rehabilitació.
b) Lots: Aquest contracte no es divideix en lots ateses les característiques
tècniques, així com els treballs que es preveuen en el projecte.
c) Codificació: 45212322-9 Treballs de construcció de Teatres
Documentació tècnica que regeix la licitació:
Projecte tècnic redactat per l’empresa Figuerola Gavaldà Romera Arquitectes SLP.

En no a ver-se presentat al·legacions dins de termini, es disposa del projecte redactat
susceptible d’acord d’aprovació definitiva, dels terrenys, servituds, energia,
concessions, permisos i autoritzacions, tant oficials com particulars, que són
necessaris per a l'execució normal de l'obra esmentada, i es preveu l’inici de
l’expedient de contractació en el mateix acord d’aprovació definitiva, de manera
successiva.
El citat projecte d’obres comprèn tres prestacions diferenciades, que són les següents:
1) Execució d’obres, per un import de 2.221.696,52€, més un 21% d’IVA, que
puja a 466.556,27€.
2) Subministrament Lot1: Equipament fix: Subministrament i instal·lació de
butaques per la Sala de l’edifici de l’Orfeó Canongí, per import de 175.664€,
més un 21% d’IVA, que puja a 36.889,44€.
3) Lot2: Equipament escènic: Subministrament i instal·lació d’equipament
escènic compost per maquinària escènica, il·luminació espectacular i
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El citat Projecte d’Obres va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 25 de
juliol de 2019, i es va traslladar als organismes sectorials que havien d’emetre informe
en relació a les seves competències. També ha estat sotmès a informació pública
durant un termini de 30 dies tal i com exigeix el Decret 175/1995 de 13 de juny, pel
qual s’aprova el reglament d’Obres Activitats i Serveis i 102 del Reglament
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, aprovat per Decret 112/2010, del 31
d’agost.

audiovisuals per a la Sala de l’edifici de l’Orfeó Canongí, per import de
254.613,08€, més un 21% d’IVA, que puja a 53.468,75€.
Atenent la diferent naturalesa del contractes d’obra i de subministrament, per tal de
contractar la prestacions compreses en el Projecte tècnic, es tramitarà un expedient
per a la contractació de els obres, i un altre expedient per a la contractació dels
subministraments i instal·lació (Lot1: equipament fix; i Lot2: equipament escènic).
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres, per un import de
2.221.696,52€, més un 21% d’IVA, que puja a 466.556,27€
2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada i Idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
L’Ajuntament de la Canonja no disposa dels mitjans suficients per realitzar els treballs
compresos en el projecte de rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Orfeó Canongí, per
això i per tal de donar compliment a l’article 25.d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local (en d’endavant LLRBRL), amb aquest
contracte es pretén rehabilitar un equipament municipal.
3.- ASPECTES GENERALS QUE ES PREVEUEN EN EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.- Director de les obres:
Conforme l’article 62.2 de la LCSP, en els contracte d’obres les facultat del
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu.
La direcció de les obres serà realitzada per l’empresa Figuerola Gavaldà Romera
Arquitectes, SLP, sota la supervisió de l’arquitecte municipal.

4.- Aspectes econòmics del contracte:
4.1 Pressupost base de licitació.
El preu de les obres es fixa en la quantitat de 2.688.252,79 € IVA inclòs.
4.2 Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 2.666.035,82 € (IVA exclòs),
d’acord amb el següent desglossament:
Preu del contracte......................................................................2.221.696,52 €
Possibles modificacions................................................................ 444.339,30 €
4.3 Pressupost base de licitació.
D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 2.688.252,79 €
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La direcció de executiva de les obres es licitarà juntament amb el coordinador de
seguretat i salut.

(IVA inclòs), tenint en compte el següent desglossament:
Pressupost d’execució material..................................................1.866.971,87 €
Benefici Industrial (6%)................................................................. 112.018,31 €
Despeses Generals (13%)............................................................ 242.706,34 €
Pressupost d’execució del contracte.......................................... 2.221.696,52 €
Impost Valor Afegit 21% del pressupost base licitació.................. 466.556,24 €
Els citat conceptes consten desglossats de forma detallada en el “Volum I, apartat 4
Pressupost per capítols” del projecte d’obres. Fent constar que el pressupost
d’execució material (1.866.971,87 €) està íntegrament constituït per despeses directes.
4.4. El sistema de determinació de preus ha estat:
-

Preus unitaris.

5.- Consignació pressupostària:
La despesa que s’autoritza mitjançant aquest expedient s’imputarà a l’aplicació
pressupostaria 01.330.62204 del pressupost de l’exercici 2019. L’aprovació de la
despesa queda condicionada a la incorporació dels romanents de l’exercici 2019 en el
pressupost de l’exercici 2020.
6.- Terminis d’execució:
Es preveu un termini d’execució de les obres de 20 mesos.
7.- Tramitació de l’expedient:
Ordinària i procediment obert.
8.- Criteris per a l’adjudicació:

Programació de l’obra: fins a 15 punts
El licitador haurà d’aportar un diagrama de Gantt, en el qual es desenvolupi un
calendari de l’obra. El diagrama haurà de plasmar l’organització de l’obra expressant-la
tant per tasques, com per capítols i sub-capítols, i tenint en compte l’organització
general de l’obra, que s’haurà de compaginar amb els subministraments que en
paral·lel s’executaran a l’edifici del l’Orfeó.
La valoració s’efectuarà tenint en comte els criteris expressats en el paràgraf anterior, i
obtindrà la màxima puntuació (10 punts) la proposta més acurada, real i veraç, d’acord
amb el tipus d’obra a executar. La resta de propostes obtindran la puntuació de forma
proporcional al grau d’assoliment dels criteris expressats.
El diagrama de Gantt es presentarà tenint en compte el termini d’execució de les obres
previst en el projecte d’obra i en el present plec (20 mesos), sense perjudici de la
reducció de terminis de l’obra (que es coneixerà posteriorment en el moment
d’obertura dels criteris de valoració objectiva).
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Criteris de valoració no avaluables automàticament

Coneixement del projecte: fins a 25 punts
El licitador haurà d’aportar una memòria tècnica, que tindrà un màxim de 30 fulls DNIA4, amb lletra ARIAL 12. En aquesta memòria el licitador haurà d’exposar de forma
clara i concisa com afrontarà el procediment de l’obra.

-

S’hauran d’exposar d’una banda la forma en què es desenvoluparan els treballs en
general, i el licitador haurà de garantir suficient coneixements tècnics, en relació al
projecte, per afrontar l’obra amb garanties de suficiència tècnica. El licitador que
millor assoleixi els criteris exposats en aquest apartat obtindrà la puntuació de 10
punts, i la resta de forma proporcional.

-

Igualment el licitador haurà d’exposar quines mesures prendrà per tal de garantir la
salvaguarda dels elements patrimonials que conformen el conjunt de l’edifici de
l’Orfeó Canongí. El licitador que millor assoleixi els criteris exposats en aquest
apartat obtindrà la puntuació de 10 punts, i la resta de forma proporcional.

-

Tanmateix el licitador haurà d’exposar quina serà l’organització de l’obra en relació
a la minimització de l’impacte en l’entorn de l’obra. En primer lloc en relació al
trànsit, donat que el carrer Marina és una via que suporta un trànsit de 3000
vehicles/dia, s’hauran de garantir les condicions de circulació òptimes; i en segon
lloc s’han de garantir la minimització de molèsties als veïns del entorn més
immediat. El licitador que millor assoleixi els criteris exposats en aquest apartat
obtindrà la puntuació de 5 punts, i la resta de forma proporcional.

Tota la documentació que excedeixi del número màxim de fulles establert (30) no
es valorà.
Criteris de valoració avaluables automàticament
Oferta econòmica: fins a 50 punts

On:
P= Puntuació
Ov= Oferta que es valora
Oe= Oferta més econòmica
Reducció de termini de les obres: fins a punts
S’estableix una reducció màxima del termini de les obres en 3 mesos. El licitador que
ofereixi la màxima rebaixa, s’atorgarà 10 punts. La resta amb l’aplicació de la fórmula
següent.

On:

Codi Validació: C2R324RT9SAM2J2MKT76XSFF9 | Verificació: https://lacanonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima
puntuació. Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

P= Puntuació
Ov= Oferta que es valora
Oe= Oferta amb major reducció
9.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica
Atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat superior als 500.000€, i
de conformitat amb l’art. 77.1.a) LCSP, la solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional s’acreditarà mitjançant la classificació de l’empresari, essent per tant
requisit indispensable en la present licitació que l’empresari disposi de la següent
classificació:
- Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l’01/01/2022):
-

Grup C, subgrup 4, categoria d
Grup J, subgrup 2, categoria d
Grup K, subgrup 7, categoria f

-Classificació amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015:
-

Grup C, subgrup 4, categoria 3
Grup J, subgrup 2, categoria 3
Grup K, subgrup 7, categoria 5

10.- Ús de mitjans electrònics.
La presentació d’ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans
electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la Disposició Addicional
15ena de la LCSP mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la plataforma de
Serveis de Contractació de Catalunya.
11.- Mesa de contractació:

President:
- El Sr. Roc Muñoz Martínez, Alcalde.
Vocals:
- El Sr. Salvador Ferré Budesca, Regidor de Cultura.
- El Sr. Marc Brufau Cochs, secretari de l’Ajuntament.
- El Sr. Josep Rofes Llorens, Interventor municipal.
- El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal.
- El Sr. Francisco Herrera Lanza, arquitecte tècnic municipal.
Secretari de la Mesa:
- Sr. Sergi Parera Buch, Tècnic mig administratiu d'urbanisme.
12- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:
Quan en aplicació dels paràmetres establerts a l’art. 85 del RGLCAP al preu del
contracte, alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als
licitadors afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una
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La Mesa de contractació estarà formada per les persones següents:

justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta
en aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en
l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014..
13.- Autorització de variants:
No s’admeten variants.
14.- Garanties exigibles:
No s’exigeix garantia provisional i la definitiva haurà de fixar-se en els termes generals
i ordinaris que la Llei de Contractes preveu per a tot procediment de contractació i que
es preveuen en els Plecs administratius.
15.- Drets i obligacions específiques del contractista:
Les obligacions que s’han d’imposar al contractista son les que, ordinàriament, es
preveuen per a tot tipus de contracte administratiu de serveis en la normativa de
contractes del sector públic, així com qualsevol altre que pugui exigir la normativa
d’aplicació.
16.- Condicions especials d’execució del contracte:
Les condicions especials d’execució seran les que es defineixin en el plec de clàusules
administratives i a més a més:

Aquests subministraments consisteixen d’una banda en el subministrament i
col·locació dels elements d’escenografia i escenotècnia de l’escenari, i d’altra banda
en el subministrament i instal·lació de les butaques de la platea.
D’acord amb això, l’empresa adjudicatària de les obres, restarà obligada a permetre
l’execució dels esmentats contractes de subministrament, i per tant a permetre l’accés
a l’obra de les empreses adjudicatàries dels respectius contractes de subministrament,
sense que això comporti cap sobrecost per l’execució de les obres, així com per
l’execució dels subministraments. Tampoc pot comportar cap dilatació dels terminis
d’obra compromesos en l’oferta del licitador de les obres.
Aquest accés estarà coordinat per la Direcció Facultativa de les obres, els quals
vetllaran perquè l’accés de les esmentades empreses s’efectuï en el moment
necessari per al bon desenvolupament dels treballs, i amb garanties que tant les obres
com el subministrament siguin executats correctament i a termini.
Tanmateix, l’accés de les esmentades empreses subministradores també estarà vigilat
per la persona designada per la Coordinació de Seguretat i Salut a l’obra, la qual
vetllarà perquè els treballs, i la interacció de les diferents empreses s’efectuï d’acord
amb la legislació vigent en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció. Això
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Els treballs de rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí comporten l’execució en
paral·lel al contracte d’obres, d’una sèrie de treballs que han de ser considerats com a
subministraments independents, però que han de finalitzar, i han de ésser posats en
funcionament, en el mateix moment en què finalitza l’obra.

comportarà que les empreses subministradores s’hauran d’adherir al Pla de Seguretat
i Salut de l’obra, o en tot cas hauran de redactar el seu propi Pla de Seguretat i Salut.
Pel que fa a la recepció de les obres de rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí,
aquesta no es podrà dur a terme fins que els treballs dels dos contractes de
subministrament no estiguin correctament finalitzats, executats i en funcionament.
17.- Forma de pagament:
Les certificacions d’obra s’expediran amb caràcter mensual dins dels primer deu dies al
mes següent al que correspongui.
18.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència:
No procedeix la revisió de preus.
19.- Termini de garantia de la prestació contractada o justificació de la seva no
necessitat:
El termini de garantia que s’estableix es de 1 any, a comptar a partir de la signatura de
l’acta de recepció de les obres.
20.- Penalitzacions:
Procedeix imposar les següents penalitzacions
- Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerts en aquest plec de clàusules particulars.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives de 5% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió
de la infracció.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevols altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5% i el 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat
i reincidència.
En relació a l’incompliment dels terminis de lliurament oferts o els establerts en aquest
plec, s’aplicarà una penalitat de 10% sobre el preu de l’encàrrec.
En el cas d’incompliment reiterat en els terminis de lliuraments en 3 o més vegades,
podrà comportar una sanció equivalent al 25% de l’import màxim adjudicat o la
resolució del contracte.
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Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
En cas de que l’adjudicatari hagi ofert una reducció de termini i l’incompleixi per
causes a ell imputables, se l’imposarà una penalitat equivalent al 10% de l’import
d’adjudicació, que es detraurà de les certificacions que tingui pendent de cobrar fins
arribar a l’import de la penalitat.
21.- Subcontractació:
Si s’admet la subcontractació en els termes de l’article 215 de la Llei de contractes del
sector públic. Cal tenir en compte el previst a la clàusula 23 pel que fa als requisits de
la subcontractació i el règim de pagament a subcontractistes, així com les penalitats
pel seu incompliment.
22.- Cessió:
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

23.- Compromís d’adscripció de mitjans:
El licitador haurà d’aportar una relació del personal que adscriurà de forma obligatòria
a l’obra, entre la qual hi figurarà com a mínim un Cap d’obra (arquitecte o arquitecte
tècnic), i un encarregat, ambdós amb un mínim de 15 anys d’experiència en obres de
similars característiques (obres de rehabilitació d’edificis catalogats com a Béns
Culturals). En relació a aquests dos perfils haurà d’aportar el seu currículum laboral, en
el qual s’haurà d’expressar les titulacions que ostentin, amb còpia dels títols que
corresponguin, i l’experiència laboral de cada un d’ells, ja sigui certificada per empresa
privada o entitat pública.
24.- Modificacions de contracte:
Si, atenent a les característiques i peculiaritats del lloc on s’ha d’executar l’obra poden
sorgir imprevistos en l’execució que, sense alterar la naturalesa global de l’obra i
sense poder considerar-se errors de projecte o imprevisió per part dels redactors,
resulti necessari solucionar. La seva necessitat serà verificada i justificada de forma
objectiva prèviament a la seva tramitació, l’import màxim d’aquestes modificacions no
podrà superar l’import de 444.339,30 €.
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a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

25.- Criteris de desempaten cas d’igualació d’ofertes:
1r.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses
segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà
preferència en l’adjudicació les proposicions presentades per aquelles empreses que,
al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin a la seva plantilla un
percentatge de treballadors discapacitats superior al 2%.
En cas que vàries empreses licitadores de les que hagin empatat tinguin relació laboral
amb persones amb discapacitat, tindrà preferència aquella que disposi d’un major
nombre de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla (art. 14 7 LCSP).
2n.- Així mateix tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
presentada per l’empresa que, no estant obligada per llei, disposi de pla d’igualtat o bé
aquella empresa que disposi del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria
d’igualtat a què fa referència l’art. 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes (DOGC 6919 de 23.7.2015).
En cas que l’empresa hagi ofert algun d’aquests criteris socials, tindran la consideració
de condició especial d’execució, atribuint-los el caràcter d’obligació essencial del
contracte als efectes assenyalats en l’article 211.f) de la LCSP.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.
L’Alcalde,
Roc Muñoz Martínez,
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