Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

INFORME - MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES
INCLOSES EN EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTERIOR D’HABITATGES
DEL BLOC 3 AL CARRER VILA DE LLORET, 96
1. ANTECEDENTS
La Junta de Govern Local de 8 de juny de 2017 va aprovar definitivament “Projecte de
rehabilitació de façanes i habitatges del bloc 1 al carrer Vila de Lloret, 96” d’import total
240.000,00, i el desglossat d’import 119.271,70 euros, que comprèn l’execució parcial del
projecte (rehabilitació interior dels habitatges), autoritzat per acord de la Junta de Govern
local de 21 de desembre de 2017.
La Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020 va acordar aprovar l’actualització i ajust del
pressupost del “Projecte de rehabilitació interior dels tres habitatges del bloc 3” amb un import
total de 131.000,00 euros IVA inclòs, i sol·licitar a la Diputació de Girona, Servei d’Habitatge,
una subvenció de 45.000,00 euros per a l’execució del “Projecte de rehabilitació interior dels
tres habitatges del bloc 3”, amb un pressupost específic dels treballs a l’ interior dels
habitatges de 119.798,94 euros IVA inclòs. L’import restant d’ 11.201,06 euros corresponen a
treballs en elements comuns.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte comprèn el condicionament i rehabilitació de l’interior dels tres
habitatges del bloc núm. 3 (tercer a executar) al carrer Vila de Lloret, 96 (un per planta,
exclosa la planta baixa). Inclou totes les instal·lacions, la reforma i adequació de la cuina i el
bany, la substitució de fusteries exteriors i el condicionament de revestiments interiors
(pintura).
L’execució de les obres, ateses les seves característiques i complexitat, no pot ser a càrrec
dels mitjans propis de l’Ajuntament i requereix la contractació a una empresa constructora.
Codi CPV: C5211100-0 Treballs de construcció per a habitatges
3. DURADA DEL CONTRACTE: 4 mesos
4. TIPUS DE CONTRACTE: Contracte d’obres
5. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L’Ajuntament no disposa en la seva plantilla de suficients efectius o professionals ni de tots
els que calen per dur a terme els treballs a licitar. Per aquest motiu, és necessari iniciar un
procediment a fi de contractar a una empresa externa l’execució o prestació de l’objecte del
contracte.
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
L’objecte del contracte no és susceptible de dividir en lots.
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Es té en compte la pròpia tipologia de l’actuació objecte del contracte, consistent en una
rehabilitació interior d’habitatges molt complerta. Per aquest motiu, requereix d’una
coordinació molt acurada entre diferents professionals que només es pot aconseguir amb un
contractista principal que s’encarregui de tots els treballs, ja sigui amb personal propi
d’estructura o bé subcontractant alguns treballs molt específics (com ara la fusteria exterior o
les instal·lacions). D’aquesta manera s’aconsegueix poder garantir l’adient coordinació,
planificació i execució de les actuacions així com poder finalitzar les obres dins del termini
establert.
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Per a l’elaboració del pressupost d’execució material (PEM) s’ha utilitzat el programa de
pressupostos TCQ i les base de preus de referència BEDEC d’ITEC (Institut de Tecnologia de
la Construcció). Els preus de referència inclosos en les bases de preu contenen partides
d’obra amb descripció de la mateixa, dels elements que la componen i poden descriure les
particularitats de l’execució; la unitat i criteri d’amidament. Aquests preus de referència
recullen tipologies diverses de partides d’obra, amb un preu per unitat d’amidament (ut, ml,
m2, m3) depenent de la partida, que està format per material, mà d’obra, maquinària i mitjans
auxiliars.
El projecte inclou els preceptius quadres de preus unitaris de materials, mà d’obra (incloent
especialitzacions per ram i categories professionals), maquinària i eines que formen les
diverses partides, amb la justificació dels elements que formen cadascun dels preus.
D’acord amb els criteris de les bases de preus d’ITEC, en el preu de la mà d’obra es
consideren els diferents conceptes retributius segons categories, de salari i pagues extres,
plusos, càrregues, seguretat social, etc. Repartits unitàriament, d’acord amb les hores de
treball anuals vigents en els diferents convenis.
Els costos dels rams de la construcció, metall, fusteria, ferralla, arqueologia i serveis es
calculen per conveni provincial. El ram de la vidrieria és per conveni estatal, de manera que el
cost per hora treballada és el mateix amb independència de la província considerada.
Els preus unitaris que formen les bases de preus de referència de ITEC, provenen de
fabricants, subministradors i instal·ladors.
Pressupost d’execució material – PEM
El pressupost d'execució material és el resultat obtingut de la suma dels productes del
nombre de cada partida d’obra pel seu preu unitari i de les partides alçades.
S’entén per unitat d’obra el conjunt de recursos (materials, mà d’obra i/o maquinària),
necessaris per a construir un tot indivisible que queda integrat en una obra i que constitueix la
part més petita en què es considera dividida la mateixa en un pressupost, i que per això és
susceptible de ser amidada i certificada com a partida d’obra. S’entén per amidament a la
determinació de les quantitats de cada unitat d’obra.
El preu unitari de la partida d’obra i del conjunt de partides incloses en el pressupost
d’execució material (PEM), inclou a més de les despeses directes (mà d’obra, materials,
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amortització i conservació de maquinària i despeses auxiliars), les despeses indirectes
(imputables al conjunt o part de l’obra).
Pressupost base de licitació - (PBL)
S'obté incrementant el d'execució material amb els conceptes següents:
• Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre el contracte. S’incrementa el PEM
amb els percentatges següents:
- El 13% en concepte de despeses generals d’empresa (DGE), despeses financeres,
càrregues fiscals (IVA exclòs) i taxes de l’administració establertes legalment, que
incideixin sobre el cost de les obres i altres derivats de les obligacions del contracte.
- El 6% en concepte de benefici industrial (BI) del contractista.
• L’impost sobre el valor afegit (IVA) que grava l’execució de l’obra, que s’ha d’aplicar sobre
la suma del pressupost d’execució material (PEM) més les despeses generals d’empresa
(DGE) i el benefici industrial (BI), obtingudes segons el punt anterior
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el següent:
Pressupost, IVA exclòs:
Import corresponent a l’IVA:
Pressupost base de licitació IVA inclòs:

108.264,46 euros
22.735,54 euros – Tipus: 21 %
131.000,00 euros

8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i
pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als
efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
Any

Pressupost
sense IVA

Pressupost
de
pròrroga sense IVA

2020
TOTAL

108.264,46
108.264,46

-

la Pressupost de les possibles
modificacions amb increment
del cost econòmic

SUMA
108.264,46
108.264,46

9. VALOR ESTIMAT DEL TOTAL DE LOTS
No escau perquè no hi ha lots
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA PONDERACIÓ
Puntuació màxim establerta: 40 punts
A. Criteri d’adjudicació avaluable de forma automàtica
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Valoració de la proposta econòmica amb un màxim de 30 punts de conformitat amb el
següent criteri:
Reducció del pressupost total de licitació, IVA no inclòs.
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la
fórmula següent:
Pn =

______Rn_____ x 30
Max (Rs, RMax)

On:
Pn: Puntuació per reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n.
Rn: Reducció del pressupost total de licitació de l’oferta n.
Rs: Baixa o reducció significativa, que s’estableix en 10.826,44 euros sobre el
pressupost de licitació, IVA exclòs.
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació.
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors.
S’estableix com a baixa significativa un 10% sobre el pressupost de licitació.
Per tant:
-

s’assignen zero punts a l’oferta al preu igual al pressupost de licitació.
s’assignen 30 punts a l’oferta de major reducció, però únicament en el cas que
aquesta baixa superi o iguali el 10%.

Baixa significativa
S’estableix com a baixa significativa un mínim d’un 10% sobre el Pressupost Base de
Licitació, sense IVA, equivalent a 10.826,45 € euros.
B. Criteri d’adjudicació de la proposta avaluable mitjançant un judici de valor.
Puntuació màxima: 10 punts
Valoració de la proposta d’actuacions per al seguiment i control de les fases del
projecte pel que fa a l’execució, el compliment dels terminis i seguiment econòmic.
Proposta d’actuacions, exhaustiva i detallada ......................... 10 punts
Proposta d’actuacions bàsica .................................................. 5 punts
11. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ
PRESUMPTAMENT ANORMALS

DE

L’EXISTÈNCIA

DE

BAIXES

Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant al criteri de
reducció del preu els criteris establerts en l’article 85 del Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
Considerant l’import del contracte, la seva durada, les prestacions que constitueixen el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert simplificat adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò
que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LLCSP.
Forma de tramitació: Ordinària
13. CONDICIONS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS
Per tal d’assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència
tècnica o professional:
1.

Relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys, de similars
característiques a les que són objecte de licitació, avalada per certificats de bona
execució per a les obres més importants; aquests certificats indicaran l’import, les
dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les
regles per les quals es regeix la professió i es van realitzar correctament; en el seu
cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació
per l’autoritat competent.
Com a requisit de solvència s’haurà d’haver executat un mínim de dues actuacions
realitzades en els darrers 5 anys, de similars característiques i complexitat a les que
són objecte del contracte amb un import superior a 60.000,00 euros IVA inclòs. Els
treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució o declaració de
la pròpia l’empresa. Al certificat s’hi haurà d’indicar també l’import de l’obra i les dates
d’execució.

2. Declaració sobre les mesures de gestió ambiental que l’empresa aplicarà en l’execució
del contracte
3. Declaració sobre les mesures de gestió ambiental que l’empresa aplicarà.
Classificació empresarial
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida es podrà acreditar, alternativament,
amb la classificació empresarial en els grups, subgrups i categories que tot seguit es
detallen:
GRUP C - Subgrups 4 i 6 (ram de paleta, arrebossats, paviments, enrajolats)
Categoria 1
- Subgrup 9 (fusteria metàl·lica)
Categoria 1
Adscripció de mitjans materials i personals a l’execució del contracte
Mitjans personals
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 Cap d’obra - Haurà d’acreditar formació específica en el ram de la construcció i
la prevenció de riscos laborals i una experiència mínima de 3 anys com a cap de
producció, ajudant de cap d’obra o altres treballs de responsabilitat similar.
 Encarregat de l’obra que actuarà com a responsable directe de l’execució
material de projecte.. Haurà d’acreditar formació especialitzada relacionada amb
les tasques a desenvolupar així com en la prevenció de riscos laborals i una
experiència mínima en construcció de 5 anys. Caldrà la seva presència diària a
l’obra per tal d’efectuar el seguiment i coordinació adients, d’acord amb les
indicacions de la direcció facultativa.
 Instal·lador autoritzat d’electricitat, amb una experiència mínima de 3 anys, per
a la realització, supervisió i legalització de la instal·lació elèctrica.
Funcions i obligacions dels mitjans personals:
Funcions del cap d’obra:
El cap d’obra és el /la professional que planifica, coordina i supervisa l’execució de les obres
que l’empresa constructora li ha assignat, seguint les directrius establertes per la direcció
facultativa i el projecte i controlant la qualitat, costos i terminis.
Controla i fa el seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l’obra.
Controla l’execució i supervisa la seguretat i salut.
Gestiona tota la documentació de l’obra.
Informa periòdicament a la direcció facultativa de l’estat de les obres en relació a la
planificació, qualitat, seguiment econòmic i desviacions que es puguin produir, si s’escau.
Funcions de l’encarregat d’obra:
L’encarregat de l’obra és el responsable directe de l’execució material del projecte, que
realitza les funcions de transmissió de la informació tècnica entre el cap d’obra i els diferents
capatassos i operaris que s’ocupen dels diferents treballs.
Planifica i organitza el procés i mecànica dels treballs d’obra, espais de treballs, accessos a
l’obra i emmagatzematge.
Controla i supervisa l’execució. Organitza els grups de treball, coordina els industrials i
subcontractats. Controla els mitjans i la maquinària d’obra. S’ocupa de la recepció i
organització dels materials i controla la qualitat de les partides d’obra executades.
Interpreta els plànols i replanteja les unitats d’obra.
Controla el compliment del pla de seguretat i de les normes de prevenció de riscos laborals.
Controla l’acompliment de la planificació.
Mitjans materials:
L’adjudicatari haurà de disposar de la maquinària i material necessari per a dur a terme
l’execució del contracte en el termini establert.
14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: No es preveu
15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableix com a condició especial d’execució que en cas que l’empresa adjudicatària efectuï
subcontractacions, subcontractarà la prestació que s’escaigui a petites o mitjanes empreses.
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Els capítols susceptibles de subcontractació es duran a terme de forma íntegra i no
s’acceptarà subcontractacions parcials de només mà d’obra.
L’adjudicatari haurà de comunicar la subcontractació a l’Ajuntament abans de l’inici de
l’execució del contracte i haurà de presentar la documentació necessària per acreditar que es
tracta de petites o mitjanes empreses
16. GARANTIES
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
17. TERMINI DE GARANTIA: S’estableix un termini mínim de garantia de 1 any.
18. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: No és d’aplicació en aquest contracte
19. CESSIÓ DEL CONTRACTE: No
20. SUBCONTRACTACIÓ
Només s’admentran subcontractacions en els capítols de fusteria exterior/interior,
instal·lacions, mobiliari de cuina i acabat de pintura, d’acord amb la Llei de Contractes del
Sector Públic.
21. PENALITATS
Demora en l’execució: Incompliment dels terminis total i/o parcials.
Imposició de penalització diàries a raó de 1,5 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte.
Execució defectuosa, insuficient compliment en les actuacions de seguiment i control
(criteri de valoració B) o manca de compliment de la condició especial d’execució:
Imposició de penalitzacions proporcionals a la gravetat (màxim 10% del contracte) o resolució
si són obligacions essencials del contracte.
22. ALTRES OBLIGACIONS
GESTIÓ DE RESIDUS
L’import de l’oferta inclourà totes les despeses relacionades amb la gestió de residus
(transport, cànon abocadors...)
OBLIGACIÓ DE PRESENTAR UN PLÀNING DETALLAT D’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
Caldrà presentar-lo juntament amb la proposta d’actuacions per al seguiment i control de
l’execució, terminis i seguiment econòmic.
El plàning d’execució constituirà un document contractual. L’incompliment parcial i total pot
ser objecte de penalitzacions econòmiques o resolució del contracte.
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OBLIGACIÓ DE RÈTOL INFORMATIU DE L’OBRA
El contractista estarà obligat, al seu càrrec, a la realització i col·locació d’un cartell
informatiu d’acord amb les indicacions que es fixin en relació a mides, emblemes, text a
incloure i colors.
OBLIGACIÓ DE PRESENTAR ELS CERTIFICATS DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
(BUTLLETINS) LEGALITZATS

Arquitecta municipal

3a tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Obra Pública
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