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L’objecte social de RELLSA preveu, entre altres, la construcció, promoció, gestió,
63.3.a)
administració, explotació, manteniment i millora, per compte propi, de les administracions
116.1
públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius,
116.4.e) recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per
l’Ajuntament.
RELLSA té adscrit per acord de la JUNTA DE GOVERN LOCAL de 18/01/2019, l'immoble
situat al Cr. Cèlia Artiga Esplugas, 10, amb Ref. Cad. 0468301 CF4506G 0001 PM, on s’ubica
la instal·lació esportiva municipal Polilleuger Alberich i Casas per tal que els destini al
compliment dels seu fins i a la realització de les actuacions oportunes de gestió i
conservació del poliesportiu lleuger de referència.
En data 31/05/2021 es formalitzà entre l’Ajuntament de Reus i RELLSA un conveni
regulador de la concessió d’una subvenció de capital per dur a terme entre d’altres
actuacions, la construcció d’un mòdul d’ wc per al públic com a complement necessari al
Polilleuger Alberich i Cases.
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OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el de construcció d’un modul de wc extern i aïllat al recinte del
Polilleuger Alberich i Casas de Reus segons el projecte executiu redactat per l'Arquitecte
Josep Anglès Pascual i que constitueix el plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació.
CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
45000000-7 – Treballs de construcció
45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives
DIVISIÓ EN LOTS
No. Motius: la construcció es considera una unitat d’obra.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les obres s’han d’executar per una empresa de construcció amb la capacitació tècnica
suficient. RELLSA no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans per executar-la.
DURADA
Termini d’execució: 14 setmanes a comptar des de la formalització de l'acta de
comprovació de replanteig i inici de les obres.
Acta de replanteig previ: s’estendrà en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l
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següent a la formalització del contracte.
El termini d’execució inclou els terminis de subministrament d’alguns dels materials que
per color o característiques requereixen fabricació per comanda directa (fenòlics,
policarbonats...)
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Es tracta del projecte d’obres annex al plec de clàusules administratives particulars. El
projecte ha estat aprovat definitivament.
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE: (PREU, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL),
VALOR ESTIMAT (VEC)
Mètode: Aplicant els amidaments, deduïts dels
PREU
50.909,17€
plànols de projecte, amb els preus unitaris
corresponents.
El desglossament del PBL està determinat al
PBL sense IVA
50.909,17€
pressupost del projecte i al quadre de
IVA
10.690,93 -€
desglossament següent que s’adjunta.
PBL
(IVA
61.600,10-€
INCLÒS)
MODIFICACIONS
0-€
TOTAL VEC
50.909,17-€
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ D’ACORD AMB EL PROJECTE
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE
42.780,81 €
COMPLET (PEM)
Coeficients d’increment del PEM:
Despeses generals (13% del PEM)
5.561,51 €
Benefici Industrial (6% del PEM)
2.566,85 €
SUBTOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTE
50.909,17€
(PEC) sense IVA
IVA (21% de subtotal)
10.690,93 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTE (PEC)
61.600,10 €
(IVA inclòs)
EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I FINANÇAMENT
PARTIDA
231000000035
S’ha efectuat la reserva de crèdit, es disposa de
crèdit adequat i suficient per la contractació
FINANÇAMENT
Parcial 45.000€ Subvenció de capital
ALIÈ
Total (inclou
desviació)
209.800€
PROCEDIMENT LICITACIÓ i JUSTIFICACIÓ
Obert, simplificat sumari, per raó de la quantia, d’acord amb l’article 159.6 LCSP i de
tramitació ordinària.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
i PER LA DETERMINACIÓ DE LES OFERTES ANORMALS
/DESPROPORCIONADES
Les prestacions estan totalment definides en el plec sense marge estimat per a variants o
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millores motiu pel qual s’estableix el preu com a únic criteri d’adjudicació, atès que és
l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, és un dels components bàsics per a
determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article 145 de la LSCP. Criteris:
1.- Oferta econòmica (de 0 a 100 punts).
D’acord a l’aplicació de la següent formula: (IL-Ov/IL-Omb)x P
IL: import licitació Omb:oferta més baixa Ov: oferta que es valora P= punts màxims que
s’atorguen (100).
Oferta més baixa: 100 punts Oferta que no millori l’import de licitació: 0 punts
(Import de licitació – Oferta que es valora) X punts màxims que s'atorguen
(Import de licitació – Oferta més baixa)
Justificació de la fórmula: es tracta d’una formula clàssica que atorga la major puntuació a
la millor oferta entesa aquesta com la més econòmica (atès el criteri únic preu) i que a la
vegada no puntua respecte de les ofertes que no millorin (a la baixa) el tipus de licitació.
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:
-En cas que únicament s’hagi establert com a criteri d’adjudicació el preu, per determinar si
les ofertes contenen valors anormals s’estarà a les regles previstes en l’article 85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

65.2

74,
159.6.b)

Criteris de desempat:
-S’apliquen els criteris de desempat previstos a l’article 147.2 de la LCSP.
HABILITACIÓ PROFESSIONAL
Els licitadors hauran de ser empreses de construcció que disposin de la experiència i
mitjans necessaris per a l’execució de les obres.
SOLVÈNCIA // CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA
D’acord amb l’article 159.6.b) s’eximeix els licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional. Tanmateix, les empreses hauran de complir
els següents requisits:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA
Pel tipus de tramitació no es requereix la seva acreditació documental. Tanmateix, les
empreses licitadores hauran de complir les condicions següents:
- Tenir un volum anual de negocis corresponent com a mínim a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte (83.318,11 €) almenys en un dels tres últims exercicis conclosos
d’acord amb els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o al registre
oficial en què s’hagués inscrit.
- Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes, amb el compromís del manteniment de la
seva cobertura durant tota l'execució del contracte, per import no inferior a 100.006,76 €
garantint la cobertura fins a la finalització de l’execució del contracte.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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D’acord amb l’article 159.6 b) s’eximeix als licitadors d’acreditar documentalment la
solvència tècnica o professional, tanmateix els licitadors hauran de complir una de les
següents condicions:
- Haver executat obres del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del
contracte, en el curs dels cinc últims anys. L'import acumulat d'aquestes obres, en l'any de
major execució, haurà de ser igual o superior a 83.318,11 euros.
- De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte
d'obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, és a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de
l'execució d'un determinat nombre d'obres, sinó que hauran de complir amb un o varis dels
mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f)
CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA
Grup C Subgrup 2 Categoria 1 ( anterior A o B)
CESSIÓ i SUBCONTRACTACIÓ
214
215

203205
198

201 202

Cessió: No.
Subcontractació: Si, s’admet la subcontractació parcial en els termes de l’article 215.2.b). Ho
haurà d’indicar amb posterioritat, a partir de l’adjudicació. No es preveu pagament directe
als subcontractistes.
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES
No es preveuen. Només apliquen les legals .
FORMA DE PAGAMENT
Per certificacions mensuals. El pagament de l’última certificació serà a la liquidació de
l’obra.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ i ALTRES CLÀUSULES SOCIALS
• Per donar compliment a l’article 202 de la LCSP s’estableix :
Clàusula ètica professional:
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes,etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
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REUS ESPORT I LLEURE SA o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Penalitat associada: clàusula 23a
•

Instrucció de 29 de desembre de 2016 per a la incorporació de clàusules socials
Ajuntament de Reus

L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment
establert.
Penalitat associada: clàusula 23a
ALTRES CONDICIONS D’EXECUCIÓ A COMPLIR PER L’ADJUDICATÀRIA
L’execució dels treballs s’haurà d’adaptar a les següents condicions:
- En cas que existeixi coincidència entre el període de construcció amb el curs escolar i
temporada esportiva cal extremar les mesures de prevenció i compatibilitzant l’activitat
escolar i esportiva habitual, planificant els treballs per evitar interferències, treballs
sorollosos o altres elements pertorbadors especialment de l’activitat acadèmica del centre
educatiu:
• caldrà planificar la circulació dels treballadors, eines i materials garantint sempre la
seguretat dels usuaris del centre educatiu i de la instal·lació esportiva.
• caldrà coordinar-se amb el Director d'instal·lacions de RELLSA per donar
compliment a aquesta condició i amb el centre escolar, si escau
Penalitat associada: clàusula 23a
103
159.6.f)
62

76,192193,
202
191,
211213,
245246 i
109
RGLAP
326.6
21 RD

REVISIÓ DEL PREUS
No es preveu.
GARANTIA. IMPORT. TERMINI
No aplica la constitució de garantia per raó del procediment d’adjudicació.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte (direcció de les obres) serà el que designin els serveis
d’Arquitectura de l’Ajuntament.
PENALITATS
Les previstes legalment. Indicades a cada clausulat específic i centralitzades en la clàusula
23a.
CAUSES DE RESOLUCIÓ
S’han recollit les previstes als articles 211 i 245 LCSP. L'aplicació i els efectes d’aquestes
causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. La
resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 212 de
la LCSP i en l’article 109 del RGLAP.
MESA DE CONTRACTACIÓ
No aplica per raó del procediment d’adjudicació.
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DA 3.3

REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Despesa d’inversió. Vida útil element d’inversió: 50 anys
Comportarà un petit increment del servei i material de neteja, que quedarà inclòs dins
l’actual adjudicació amb una redistribució de tasques i hores de dedicació. En properes
licitacions s’avaluarà si cal incrementar la dotació econòmica d’aquest servei.
Puntualment comportarà increment de les despeses de manteniment

Director general d'instal·lacions i activitats de
Reus Esport i Lleure SA
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