INFORME PROPOSTA DE SERVEIS
(als efectes de l’article 116 de la LCSP)
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: Ampliació del centre d’interpretació del camp de les lloses, Tona
FEDER
Procediment de contractació: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 45112450-4 Obres d’excavació en jaciments arqueològics;
Codi CPV: 45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els
esports, la cultura, allotjaments i restaurants;
Classificació exigida: Grup C, Subgrup 2, Categoria D
Valor estimat del contracte: 599.388,79 €
Pressupost de licitació, IVA exclòs: 599.388,79 €

IVA %: 21

Pressupost de licitació, IVA inclòs: 725.260,43 €
Aplicació pressupostària: 15 432 65001

Fonts de finançament: Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i
Fons de l’Ajuntament de Tona

Lloc d’execució: Camp de les Lloses, Tona.
Termini d’execució: 32 setmanes
Possibilitat de pròrroga: No

Objecte del contracte:
És objecte del present document la contractació promoguda per el Consell Comarcal
d’Osona consistent en l’execució de les obres d’ampliació del centre d’interpretació del
Camp de les Lloses a Tona, en el marc del programa operatiu FEDER Eix 6 “Osona,
paisatge tradició i cultura”.
L’objecte d’aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació

Idoneïtat del contracte i necessitats a satisfer:
El centre d’interpretació del Camp de les Lloses, es situa a l’oest del nucli de la
població de Tona. El jaciment del Camp de les Lloses és ocupat majoritàriament per
habitatges, de l’època de la romanització de la Península Ibérica.
Actualment, el centre d’interpretació disposa d’una superfície construïda de 181.40 m2
i es necessària una ampliació de 316,50 m2, per obtenir 497.90 m2 de superfície total.

Aquesta ampliació permetrà disposar d’una sala per a exposició de restes
arqueològiques de manera permanent, un magatzem per al material arqueològic, una
sala polivalent per a reunions i actes audiovisuals, nous espais de treball i gestió
interna i un taller de restauració amb un control òptim de condicions climàtiques per a
la conservació del material trobat al jaciment.

Justificació d’insuficiència de mitjans:
D’acord amb l’article 116.4 de la LCSP, el Consell Comarcal d’Osona no disposa de
mitjans tècnics ni materials per dur a terme l’execució de l’obra del present contracte per
els motius següents:




No es disposa ni de l’estructura tècnica, ni material, ni de recursos humans
suficient i adequada per a portar a terme una obra d’aquesta magnitud i
característiques.
Que la prestació a realitzar és molt específica i l’obra requereix ser portada a terme
per personal amb formació i coneixements específics, i el Consell Comarcal
d’Osona no disposa en plantilla d’aquest personal.
El consell Comarcal de l’Osona no té competències pròpies amb la qual cosa no
pot tenir una brigada d’obres a l’espera de rebre encàrrecs o delegacions de
competències, ja que és del tot antieconòmic.

Per tot això es veu necessari l’externalització del servei.
Aquest contracte no es divideix per lots, pels motius següents:
Aquest contracte no es pot dividir per lots per que els seu objecte contractual té una unitat
funcional que el fa indivisible. Hi ha altres mesures més idònies per garantir la participació
de les PIME’s en aquest objecte contractual com pot ser la subcontractació de
determinades subprestacions a especialistes, que s’hauran de coordinar amb el
contractista principal.
Les condicions especials d’execució són:


Degut a la tipologia l’obra i la seva ubicació és d’obligat compliment el Decret
78/2002 del 5 de març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.



Aplicació de la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon govern.



Compliment en matèria d’informació i comunicació regulades en el Reglament
(UE) 1303/2013 del 17 de desembre de 2013



Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014 de la comissió del 25 de juliol de 2014.



Seguiment de “L’estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 20142020 de Catalunya.



El programa d’Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya.



Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.



Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat, afavorint l’aplicació de
mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina.

Pressupost base de licitació:
De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de CINC-CENTS
NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS (599.388,79 €) equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%,
per import de 125.871,65 € és a dir, un pressupost total de licitació de SET-CENTS
VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(725.260,43 €), IVA inclòs.
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord
amb els costos directes i indirectes següents:
Concepte
Costos salarials + SS
Material i altres costos directes
TOTAL COSTOS DIRECTES
Despeses generals (13%)
Benefici Industrial (6%)
Pressupost base
I.V.A. (21%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES
Pressupost base de licitació

Import contracte
86.736,95 €
416.951,11 €
503.688,06 €
65.479,45 €
30.221,28 €
599.388,79 €
125.871,65 €
221.572,38 €
725.260,43 €

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni col·lectiu de
treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als
anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994), publicat al BOPB de
22/05/2019.
Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores amb les següents categories professionals i nombre, segons s’especifica en
el Projecte (preus ITEC).

num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Codi
A0121000
A0122000
A0123000
A0124000
A0127000
A0129000
A012D000
A012H000
A012J000
A012P000
A0133000
A0134000
A0137000
A013D000
A013H000
A013J000
A0140000
A0149000
A0150000

ua
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Costos salarials + SS
Descripció
Preu
Oficial 1a
22,51
Oficial 1a paleta
22,51
Oficial 1a encofrador
22,51
Oficial 1a ferrallista
22,51
Oficial 1a col·locador
22,51
Oficial 1a guixaire
22,51
Oficial 1a pintor
22,51
Oficial 1a electricista
23,26
Oficial 1a lampista
23,26
Oficial 1a jardiner
28,01
Ajudant encofrador
19,99
Ajudant ferrallista
19,99
Ajudant col·locador
19,99
Ajudant pintor
19,99
Ajudant electricista
19,96
Ajudant lampista
19,96
Manobre
18,80
Manobre guixaire
18,80
Manobre especialista
19,45
Total

Quantitat
191,9520
1.020,9113
183,5376
131,7077
185,6946
144,6790
98,1991
78,7500
92,6800
8,00
206,5494
141,9769
86,8421
11,4472
78,7500
90,3400
1.196,2232
78,0811
113,9695

Import
4.320,84 €
22.980,71 €
4.131,43 €
2.964,74 €
4.179,99 €
3.256,72 €
2.210,46 €
1.831,73 €
2.155,74 €
224,08 €
4.128,92 €
2.838,12 €
1.735,97 €
228,83 €
1.571,85 €
1.803,19 €
22.489,00 €
1.467,92 €
2.216,71 €
86.736,95 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni
col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als
anys 2017-2021 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de
març de 2019 : https://bop.diba.cat/temp/03_062019000134.pdf
Aquesta indicació no prejutja que el conveni li sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb
les següents categories professionals i nombre, segons les necessitats mínimes
obligatòries previstes:
Categoria professional
Oficial 1ª paleta
Oficial 1ª lampista
Oficial 1ª electricista / muntador
Oficial 1ª soldador
Oficial 1ª encofrador / ferrallista / col·locador / pintor
Ajudant electricista / muntador
Manobre
Ajudant encofrador / ferrallista / col·locador / pintor
Ajudant lampista
Manobre especialista

Retribució salarial
(hora bruta)
13,47 €
13,10 €
13,03 €
12,88 €
12,67 €
11,33 €
10,26 €
11,25 €
11,23 €
10,95 €

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb els mitjans següents:
No cal l’acreditació de solvència econòmica i financera d’acord amb l’article 74 i l’article
77.1.a), per exigir-se classificació del contractista.
La solvència tècnica o professionals s’ha d’acreditar amb els mitjans següents:
No cal l’acreditació de solvència econòmica i financera d’acord amb l’article 74 i l’article
77.1.a), per exigir-se classificació del contractista.
Valoració de les ofertes:
Criteris que depenen d’un judici de valor, fins un màxim de 25 punts (LCSP Art 159)
a) Es valorarà un informe on es detalli la capacitat de resposta durant el període
de garantia del producte. Valoració màxima 15 punts.
El sistema de puntuació es farà d’acord amb els següents criteris:
- Procediment de resposta:
o Adaptat a l’obra concreta: 12 punts
o Procediment genèric: 5 punts
o No hi ha procediment o té mancances: 0 punts
- Grau de compromís:
o Inclou compromís sobre el temps per resoldre incidències: 3
o No inclou compromís sobre el temps de resposta: 0
Extensió màxima d’aquest apartat 1 full a doble cara. No es tindran en compte els
fulls que excedeixin d’aquest límit.

b) Es valorarà que la presentació del sistema de control de qualitat dels materials
sigui aplicable a l’obra concreta, amb propostes específiques. Valoració màxima
de 10 punts. Extensió màxima d’aquest apartat 2 fulls a doble cara. No es tindran
en compte els fulls que excedeixin d’aquest límit.

Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 75 punts ( 75 %)
Criteri
Període de manteniment
Experiència
Criteri econòmic
Millora fotovoltaica
Total

a
b
c
d

Puntuació màxima
10
10
30
25
75

a) MANTENIMENT PREVENTIU/CORRECTIU “SERVEI DE POST VENDA” (fins a
10 punts):
Augment del període de manteniment correctiu i preventiu gratuït en anys posteriors.
S’atorgaran 2 punts per cada any addicional que ofereixi cada licitadors fins a un màxim
de 5 anys.
El temps mínim per defecte és d’un (1) any, que per tant és ampliable voluntàriament pels
licitadors fins a un màxim de 6 anys de garantia.
Anys de manteniment
addicionals
0
1
2
3
4
5



Anys de manteniment
totals
1
2
3
4
5
6

Puntuació assignada
0
2
4
6
8
10

Durant aquests períodes de manteniment, com a mínim, es realitzaran dues visites
a les instal·lacions a l’any, cada 6 mesos.
En aquestes visites es realitzarà un informe sobre el correcte funcionament de les
instal·lacions:
o Informe de punts calents realitzat amb càmeres termogràfiques als equips
elèctrics.
o Revisió d’equips de climatització
o Revisió estructural
o Revisió de pintura
o Revisió d’aïllament i tancaments (estanqueïtat)

Per facilitar l’oferiment d’aquest apartat a les empreses licitadores, es presenta la
valoració econòmica que representaria l’oferiment d’aquest apartat per cada visita:

Descripció
Mà d’obra “oficial de 1ª”
Desplaçament
Amortització d’eines
Petit Material
Risc de mal funcionament dels equips/materials
Informes
TOTAL per visita

Anys de
manteniment
addicionals
0
1
2
3
4
5

Anys de
manteniment
totals
1
2
3
4
5
6

Valoració
econòmica
aproximada
0€
1.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €

Cost aproximat
125,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
200,00 €
75,00 €
500 €

Puntuació assignada
0
2
4
6
8
10

La millora “manteniment preventiu/correctiu” facilita a les empreses la possibilitat de
realitzar una baixa en espècies o en prestacions i no en preu. La millora, en la seva
valoració màxima segueix una proporcionalitat segons el preu de sortida, tenint un cost
inferior al 5% del cost de l’execució de l’obra.
b) EXPERIÈNCIA, (fins a 10 punts):
Per la naturalesa d’aquest contracte, es valorarà l’experiència del cap d’obra i del
responsable de l’obra en serveis o treballs iguals o similars als que constitueixen l’objecte
del contracte, per determinar la millor oferta en relació qualitat-preu.
A tal efecte es valora l’experiència del responsable de l’obra i del cap d’obra en actuacions
“similars”, on hagi participat.
Es consideren actuacions “similars” les obres de remodelació, ampliació i nova
construcció per un import superior a 500.000 €.
La valoració serà la següent:
Descripció
Puntuació
Responsable d’obra i Cap d’obra en 0
0 punts
obres similars
Responsable d’obra i Cap d’obra en 1 o
5 punts
2 obres similars
Responsable d’obra i Cap d’obra en 3
10 punts
obres similars o més

Caldrà acreditar-ho amb:
- Identificació d’obra executada (pressupost, data i lloc d’execució)
- Certificats de bona execució del contracte
- Declaració responsable
c) CRITERI ECONOMIC, (fins a 30 punts):
Amb l’objectiu d’aconseguir el millor equilibri en relació qualitat/preu, es proposa una
valoració econòmica segons la formula següent, amb un factor de modulació M = 4 on es
manté l’efecte de major puntuació per baixa en l’oferta, però sense proporcionar un gran
avantatge respecte a altres ofertes.
El resultat d’aplicar el factor de modulació, té com a resultat que les diverses puntuacions
que corresponen a les ofertes, s’apropen entre elles. Aquestes puntuacions mantenen entre
elles la seva proporcionalitat, que s’ajusta a la proporcionalitat dels imports de les ofertes, en
una relació que depèn del factor de modulació, però que en tot cas es proporcional i constant
i per tant, no varia amb la proximitat de les ofertes a la millor oferta presentada. Aquest fet
desincentiva l’estratègia de presentar ofertes amb baixes temeràries amb la finalitat d’obtenir
molta mes puntuació que la resta d’ofertes amb preus més ajustats als valors de mercat.
Es pretén aconseguir la millor qualitat en els materials, professionalitat en els acabats,
compliment de terminis en la execució i la major eficiència juntament amb una classificació
energètica el mes baixa possible i per aquest motiu, realitzar una baixa en l’oferta no
proporciona gaires avantatges a nivell de puntuació final.
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:

On:
P= Puntuació màxima del criteri econòmic (30)
M=Factor de modulació (4)
Pv=Puntuació de l’oferta a Valorar
Om= Millor Oferta
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
“La fórmula de valoració de les ofertes, segons criteri econòmic, s’ha extret del ”INFORME
SOBRE L’ANALISI DE FORMULES DE VALORACIO I PUNTUACIO PROPORCIONALS
PER A LES OFERTES ECONOMIQUES I LES PROPOSTES TECNIQUES” redactat per
el Sr. Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisis econòmica de la direcció General de
Contractació Publica, Generalitat de Catalunya.”
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta
econòmica sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels
percentatges de baixa.

Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu ofertes,
però més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que
s’admetin a licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més
econòmiques.
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà cap
oferta per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents
components de la seva oferta i un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en
detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte,
el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini de 3 dies
hàbils a partir de la rebuda de la petició de justificació.
En el cas de que només es presentin 1 o 2 ofertes, i sense necessitat d’aplicació dels
criteris anteriors, la mesa de contractació es reserva el dret de poder demanar al licitador
la justificació de l’oferta si la consideren anormal o desproporcionada.
d) MILLORA: INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA (fins a 25 punts):
Per la correcta conservació del patrimoni i garantir la conservació dels objectes trobats al
jaciment arqueològic, és requisit indispensable un sistema de climatització, per mantenir el
nivell de temperatura i humitat estable. Per garantir aquesta conservació ha d’estar en
funcionament 24 hores al dia. Per aquest motiu existeixen unes necessitats elèctriques
previstes al projecte executiu de 60kw. Per mantenir un equilibri entre el consum elèctric i
la preservació del medi ambient, mantenint baixes emissions de carboni, es presenta com
a millora la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
Descripció
No realització de la millora proposada
Realització de la millora proposada

Puntuació
0 punts
25 punts

Per afavorir la correcta valoració econòmica i tècnica de la millora, s’adjunta en aquest
procediment el projecte executiu anomenat “Projecte d’instal·lació fotovoltaica
connectada a xarxa per autoconsum de 20kW sobre coberta del centre
d’interpretació del Camp de les Lloses a Tona”
Amb aquesta documentació es pretén la no exclusió de cap empresa, sigui quina sigui la
seva capacitat tècnica o econòmica per valorar la millora proposada, facilitant poder oferir
la millora.
La millora de la instal·lació solar fotovoltaica esta valorada en:
Nom
Instal·lació solar fotovoltaica, Camp de les
Lloses, Tona

Sense IVA

Inclòs IVA

29.076,13€ 35.182,11€

La millora “Instal·lació solar fotovoltaica” facilita a les empreses la possibilitat de realitzar
una baixa en espècies o en prestacions i no en preu. La millora, en la seva valoració
màxima segueix una proporcionalitat segons el preu de sortida, tenint un cost inferior al
5% del cost de l’execució de l’obra.

Aquesta és la proposta del servei que es proposa, per dur a terme la licitació esmentada
El tècnic

