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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del
contracte
Servei:

Obres i Projectes

Denominació del contracte:

COMPLEX AQUÀTIC MIRASOL

Índex:
A. Objecte
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP)
A2. Descripció de l’objecte
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
B2. Pressupost base de licitació
B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul
B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
europea?
C. Modificació del contracte prevista
D. Existència de crèdit
D1. Aplicació pressupostària
E. Termini de durada del contracte
E1. Durada inicial del contracte
E2. Inici
E3. Prorrogable
E4. Termini màxim de pròrroga
F. Variants
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
H. Classificació empresarial i solvència
H1. Classificació empresarial
H2. Solvència
H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
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I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de normes o de
garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental
I.1. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental
J. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
J.1.- Oferta econòmica:
J.2.- Altres criteris automàtics
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
L. Condicions especials d’execució
M. Cessió del contracte
N. Subcontractació
O. Tramitació i pagament de les factures
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures
P. Revisió de preus
Q. Termini de garantia
R. Programa de treball
S. Penalitats
T. Assegurances
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
W. Tinència d’Alcaldia que aprovarà l’expedient de contractació
X. Projecte tècnic d’obres
Z. Adjudicació condicionada a l’aprovació definitiva del projecte

A. Objecte
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte ( art 28 LCSP)
L’objecte del present contracte compren la Fase 1 ( Lots 1, 2 i 3) de l’execució del Projecte per
a la construcció del Complex Aquàtic de Mira-sol.
El complex Aquàtic de Mira-sol es una reivindicació veïnal de més de vint anys que ara es
portarà a terme per tal de pal·liar la falta d’equipaments d’aquest tipus al barri.
L’obra contempla la construcció de l’edifici en Planta Baixa, Plata Soterrani -1 i Planta Soterrani
-2 i la zona enjardinada.
El projecte dona resposta a les necessitats plantejades pel Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés.
La construcció del Complex Aquàtic Mira-sol està prevista en dues fases, l’objecte de la present
licitació és la Fase 1:
Fase 1: Es construirà l’edifici del Complex Aquàtic complet a nivell d’estructura i envolvent
exterior. Es posarà en servei de tots els espais relacionats amb la piscina coberta, com:
vestidors, recepció, plaça pública.
Fase 2: S’executarien a nivell d’acabats i instal·lacions els espais que no es posin en ús en la
fase inicial, vestidors complementaris del camp de futbol 11 i nous vestidors per la futura pista
coberta poliesportiva de l’Escola Catalunya, espais d’activitat física i complementaris per
usuaris.
L’edifici es situa de forma longitudinal al carrer Pompeu Fabra entre els números 101-111. Des
de aquest punt s’accedeix a l’interior de la parcel·la on es situa una petita plaça pública que
dona accés al Complex Aquàtic de Mira-sol.
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A2. Descripció de l’objecte
A21 Descripció:
El present contracte té com a títol “COMPLEX AQUÀTIC MIRASOL. FASE1”
A22 Codi CPV:
LOT1: 45000000-7 Treballs de construcció
LOT2: 45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis
LOT3: 37400000-2 Articles i material esportiu
A23 Divisió en Lots:
Es proposen els següents 3 LOTS
LOT 1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AÏGUA-PISCINA
LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS
LOT 3: EQUIPAMENT
Per les següents raons:


És la divisió en lots més òptima en la construcció d’un nou equipament esportiu, ja que
els tres lots representen a sectors d’activitats que es poden considerar diferenciats i
s’escuen plenament en l’execució d’aquesta obra.



LOT 1 EDIFICACIÓ INSTAL.LACIONS D’AÏGUA-PISCINA: inclou tota l’edificació i les
instal·lacions que comporten risc per la impermeabilització i és considera una obra
complerta, ja que les diferents activitats que el composen formen part d’un únic projecte
conjunt i no hi donen cabuda a equipaments susceptibles d’utilització independent.
Aquest lot està destinat a complir per si mateix una sola funció, tant tècnica com
econòmica, pel bé del projecte. Amb el fet de considerar-la com a obra complerta,
atorga al responsable de l’execució una visió global de l’obra, podent detectar els
problemes d’aquesta i resoldre’ls en fases anteriors o posteriors, depenent del
desenvolupament de l’obra. És obvi, parlant de diferents activitats del lot d’Edificació,
que l’estructura no és una obra complerta sense la façana, o sense la fonamentació, o
sense la coberta que podria afectar a l’estanqueïtat de l’obra. Cap d’aquests elements
té cap funcionalitat en sí mateix, sense el conjunt i totalitat de la resta d’elements del
projecte.



LOT2 INSTAL.LACIONS GENERALS: a l’igual que el d’Edificació, també es considera
una obra complerta degut a que hi ha moltes interaccions entre els diferents sistemes,
el que complica la posada en marxa global de l’edifici si no es fa des d’un control i
gestió unificats, posant en perill la correcta execució del contracte si es dividís en més
lots. Per altra banda, entre les diferents instal·lacions hi ha sinergies, interfícies i
elements comuns que fan que la divisió en més lots pugui incrementar el cost global de
les instal·lacions, per haver d’adquirir cada industrial individual quantitats més petites
de materials, no podent-se beneficiar de possibles bonificacions per compra conjunta i
centralitzada de grans quantitats. La multiplicitat d’activitats en un àmbit reduït i amb
planificacions temporals interaccionant entre elles pot comportar dificultats a l’hora
d’identificar l’agent responsable, a més de dificultar molt més el seguiment i control de
les diferents obres que intervenen simultàniament.



LOT 3 EQUIPAMENT: és una unitat funcional separable de la preparació de la
construcció, construcció de l’edificació i realització d’instal·lacions, atès que és una
tasca que s’executa en la fase final una vegada s’ha realitzat l’edificació de l’edifici i les
instal·lacions. Es realitzarà la instal·lació de l’equipament de piscina, vestidors, accés, i
material esportiu.
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B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha estimat en funció dels
costos derivats de l'execució material de les obres, les despeses generals i el benefici
industrial. El preu del contracte és fixe per valor de:
LOT 1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AÏGUA-PISCINA:
LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS:
LOT 3: EQUIPAMENT:
TOTAL:

5.092.473,77 € (IVA inclòs).
919.717,69 € (IVA inclòs).
343.543,32 € (IVA inclòs).
6.355.734,78 € (IVA inclòs).

B2. Pressupost base de licitació
PRESSUPOST:
Concepte
Preu
base
licitació
IVA (21%)

de

TOTAL

LOT1

LOT2

LOT3

TOTAL

4.208.656,01 €

760.097,27 €

283.920,10 €

5.252.673,38 €

883.817,76 €

159.620,43 €

59.623,22 €

1.103.061,41 €

5.092.473,77 €

919.717,69 €

343.543,32 €

6.355.734,78 €

LOT3

TOTAL

Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
Concepte
LOT1
LOT2
Pressupost
Execució Material
de l’obra (PEM)
Despeses Generals
(13%)
Benefici Industrial
(6%)
Subtotal (PEM + DG
+ BI)
IVA (21%)
Total pressupost

3.536.685,72 €

638.737,20 €

238.588,32€

4.414.011,24 €

459.769,14 €

83.035,84 €

31.016,48 €

573.821,46 €

212.201,14 €

38.324,23 €

14.315,30 €

264.840,67 €

4.208.656,01 €

760.097,27 €

283.920,10 €

5.252.673,38 €

883.817,76 €

159.620,43 €

59.623,22 €

1.103.061,41 €

5.092.473,77 €

919.717,69 €

343.543,32 €

6.355.734,78 €

La justificació del preu del contracte, d’acord amb l’art 100 de la LCSP, consta en el projecte
d’obres corresponent.
La diferència de 1 cèntim d’euro de més a la sumatòria dels subtotals del LOT1 i TOTAL prové
del programa TCQ de l’ITEC, aquest programa treballa amb 3 dígits, però només 2 són visible i
fa un arrodoniment automàtic, no es pot ajustar manualment.
La present taula prové dels documents del Projecte i per no fer una sumatòria contradictòria, és
manté aquesta d’un cèntim de més. Per tant aquests valors es consideren correctes.
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B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul
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.
Els següents imports no inclouen l’IVA.

Concepte
Import període
inicial del contracte
Pròrrogues
Modificacions
Total VEC

LOT1
4.208.656,01 €

LOT2
760.097,27 €

LOT3
283.920,10 €

TOTAL
5.252.673,38 €

0,00€
0,00€
4.208.656,01 €

0,00€
0,00€
760.097,27 €

0,00€
0,00€
283.920,10 €

0,00€
0,00€
5.252.673,38 €

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
europea?
NO
C. Modificació del contracte prevista
No es preveu
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D. Existència de crèdit
D1. Aplicació pressupostària
LOT1:
Descripció: Complex Aquàtic/Esportiu Mirasol
Import de la despesa: 5.092.473,77€
Dades de la subvenció vinculada: segons el quadre D1
Contracte amb despesa pluriennal: Sí, d’acord amb el quadre D2.
Distribució de les anualitats i aplicació pressupostària:
Any 2022: 3.001.917,27€
30121 34200 6220000: 3.001.917,27€
Any 2023: 2.090.556,50€
30100 34200 6220000: 2.090.556,50€
LOT2:
Descripció: Complex Aquàtic/Esportiu Mirasol
Import de la despesa: 919.717,69€
Dades de la subvenció vinculada: segons el quadre D1
Contracte amb despesa pluriennal: Sí, d’acord amb el quadre D2.
Distribució de les anualitats i aplicació pressupostària:
Any 2022: 366.505,00€
30100 34200 6220000: 77.542,12€
30121 34200 6220000: 216.423,14€
30120 34200 6220000: 72539,74€
Any 2023: 553.212,69€
30100 34200 6220000:
83.495€
30100 34200 6220000: 469717,69€
LOT3:
Descripció: Complex Aquàtic/Esportiu Mirasol
Import de la despesa: 343.543,32€
Dades de la subvenció vinculada: No
Contracte amb despesa pluriennal: Sí, d’acord amb el quadre D2.
Distribució de les anualitats i aplicació pressupostària:
Any 2022: 20.000,00€
30120 34200 6220000: 20.000,00€
Any 2023: 323.543,32€
30100 34200 6220000: 323.543,32€
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QUADRE D1 – SUBVENCIONS

Dades de la
subvenció:
Ens atorgant:
Codi Subvenció:

Import:

SUBVENCIÓ 1

SUBVENCIÓ 2

SUBVENCIÓ 3

Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya per al
període 2020-2024.
Generalitat de Catalunya

Línia 1 del Programa
General d’Inversions

Línia 1 del Programa
General d’Inversions

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

PRE082/19/00372

Pendent.
Aprovat per la JGL
19/10/2021.
Acord d’aprovació de les
actuacions definitives a
sol·licitar pel programa
general d’inversions 20202023

Pendent.
Pendent d’aprovació
per la JGL

129.238,54 €.

pendent de sol·licitar:
1.951.234,79€

pendent de sol·licitar:
450.000€

QUADRE D2 – PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

CONCEPTE

ANY

OBRA LOT1

2022
2023
TOTAL

2022

OBRA LOT2

Document
AUPAC

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA

193930/2022
209396/2022

30121 34200 6220000
30100 34200 6220000

3.001.917,27 €
2.090.556,50 €
5.092.473,77 €

204912/2022
193959/2022
193959/2022

30100 34200 6220000
30121 34200 6220000
30120 34200 6220000

77.542,12 €
216.423,14 €
72.539,74 €

30100 34200 6220000
30100 34200 6220000

366.505,00 €
83.495,00 €
469.717,69 €

TOTAL
2022
2023

205648/2022
210142/2022

TOTAL
2023
TOTAL

OBRA LOT3

2022
2023
TOTAL

TOTAL LOT 1-2-3

Import Partida

553.212,69 €
919.717,69 €
194219/2022
210146/2022

30120 34200 6220000
30100 34200 6220000

20.000,00 €
323.543,32 €
343.543,32 €
6.355.734,78 €
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E. Termini de durada del contracte
E1. Durada inicial del contracte:
LOT1: 20 mesos des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
LOT2: 20 mesos des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
LOT3: 20 mesos des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
E2. Inici:
Signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
E3. Prorrogable:
NO
E4. Termini màxim de pròrroga:
NO
F. Variants
NO
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert (article 156 i ss. LCSP)
mitjançant tramitació ordinària.
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el
procediment obert, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i termini
d’execució.
H. Classificació empresarial i solvència
Per aquells lots amb valor estimat igual o superior a 500.000€ (IVA no inclòs), la classificació
que consta al quadre següent és de caràcter obligatori.
Per aquells lots amb valor estimat inferior a 500.000€ (IVA no inclòs), la classificació que consta
al quadre següent és alternativa a l’acreditació dels requisits mínims de solvència previstos a la
clàusula anteriorment citada.
H1. Classificació empresarial
LOT1:
Grup

Subgrup

Categoria

C-Edificacions

2

3

C-Edificacions

8

2

J-Instal·lacions mecàniques

4

2

LOT2:
Grup

Subgrup

Categoria

I-Instal·lacions elèctriques

9

2

J-Instal·lacions mecàniques

2

2

LOT3:
D’acord amb l’article 77 de la LCSP la solvència no és exigible per a contractes d’obres amb un
valor estimat inferior a 500.000€.
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H2. Solvència
LOT1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AIGUA-PISCINA
D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una
experiència mínima de 2 obres similars a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys,
que acompleixi els següents requisits:
Perfils tècnics mínims:
Delegat d’obra
Cap d’obra
Responsable de Seguretat i Salut
L’experiència dels tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció, les següents:
Tipologia d’obra similar: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública com privada, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.
Import mínim: 1.350.000,00 Euros (PEC sense IVA)
Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic
tota la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té
una rellevància essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix
a aquest perfil tècnic una experiència addicional que es concreta en la acreditació de la seva
intervenció en 1 obra d’equipament esportiu ( aquesta obra pot estar inclosa en el requisit
anterior de 2 obres similars), finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els següents
requisits:
Perfils tècnics mínim addicional:
Cap d’obra
L’experiència addicional del Cap d’obra sobre els que recau el compromís d’adscripció
Tipologia obra d’equipament esportiu: Obra de nova construcció o de reforma,
ampliació i millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública com
privada, destinat a usos esportius.
Import mínim: 1.350.000,00 Euros (PEC sense IVA)
La determinació d’aquests import mínims d’obra, en que es requereix la intervenció dels
tècnics d’obra proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les
tipologies similars i imports superiors que han estat objecte de recepció per part només
d’Infraestructures.cat en els darrers 10 anys com a òrgan especialitzat en licitacions d’aquesta
matèria en la comunitat autònoma de Catalunya.

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
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LOT2: INSTAL·LACIONS GENERALS
D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una
experiència mínima de 2 obres similars a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys,
que acompleixi els següents requisits:
Perfils tècnics mínims:
Delegat d’obra
Cap d’obra
Responsable de Seguretat i Salut
L’experiència dels tècnics sobre els que recau el compromís d’adscripció, les següents:
Tipologia d’obra similar: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública com privada, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública.
Import mínim: 1.350.000,00 Euros (PEC sense IVA)
Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil tècnic
tota la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que com s’ha motivat anteriorment té
una rellevància essencial en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix
a aquest perfil tècnic una experiència addicional que es concreta en la acreditació de la seva
intervenció en 1 obra d’equipament esportiu ( aquesta obra pot estar inclosa en el requisit
anterior de 2 obres similars), finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi els següents
requisits:
Perfils tècnics mínim addicional:
Cap d’obra
L’experiència addicional del Cap d’obra sobre els que recau el compromís d’adscripció
Tipologia obra d’equipament esportiu: Obra de nova construcció o de reforma,
ampliació i millora d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública com
privada, destinat a usos esportius.
Import mínim: 1.350.000,00 Euros (PEC sense IVA)
La determinació d’aquests import mínims d’obra, en que es requereix la intervenció dels
tècnics d’obra proposat, s’han establert atès l’important nombre d’equipaments de les
tipologies similars i imports superiors que han estat objecte de recepció per part només
d’Infraestructures.cat en els darrers 10 anys com a òrgan especialitzat en licitacions d’aquesta
matèria en la comunitat autònoma de Catalunya.

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
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LOT3: EQUIPAMENT
D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que el
contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una
experiència mínima de 2 obres similars a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys:
Delegat d’obra
Cap d’obra
Responsable de Seguretat i Salut
Relació dels principals serveis efectuats en els darrers 10 anys, de naturalesa igual o similar, i
l’import acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70% del Valor
estimat del Lot.
Tipologia obra similar: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora
d'edifici per equipament comunitari tant de titularitat pública com privada, destinat a
usos esportius.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
SI
Descripció de mitjans adscrits: En el projecte d’obra s’especifiquen els mitjans materials i
personals necessaris per a la correcta execució de les prestacions.

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de
normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental
Les empreses hauran de tenir les habilitacions professionals corresponents a les tasques a
realitzar en cada lot descrites en el projecte.
I.1. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental
S’estableixen en el projecte d’obres.
J. Criteris d’adjudicació
J.1. Avaluables de forma no automàtica que depenen d’un judici de valor: fins a 20 punts
LOT1, LOT2 i LOT3
La justificació dels criteris de forma no automàtica que depenen d’un judici de valor, es
considerarà el propi Lot i les afectacions dels altres Lots, es definiran per escrit en un
màxim de 5 pàgines, de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o equivalent,
segons criteri següent:
Portada) 1 din A4 per dades del projecte, empresa licitadora i índex.
Apartat a) 2 din A4 per la documentació escrita i 1 din A4 pel diagrama temporal.
Apartat b) 1 din A4 per la documentació escrita.
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En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les
pàgines descrites anteriorment.
S’estableix un llindar mínim de 14 punts en l’avaluació dels criteris de forma no automàtica
que depenen d’un judici de valor. El no assoliment d’aquest llindar mínim per part del
licitador comportarà la seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no
passarà a la següent fase.
a)

PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’OBRA:
Fins a 14 punts. Es valorarà:
L’oferent haurà d’especificar el procediment i sistema constructiu que proposa per a les
activitats principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i
destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir
conflictius i es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.
Sistemàtica de valoració:
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels
procediments i sistemes proposats, així com la racionalitat, la coherència de la proposta
i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els
aspectes més determinants de l’obra.
La valoració d’aquest apartat inclou 3 conceptes:
a.1) Descripció del procediment constructiu. Fins a 5 punts
Valoració
Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es
proposen
avantatges
significatives
respecte
els
procediments estàndards i els descrits al projecte
Els procediments descrits són adequats però no es
proposa cap avantatge significativa respecte els
procediments estàndards i els descrits al projecte.
Els procediments descrits presenten alguna mancança que
caldrà replantejar, si bé en conjunt la proposta és viable.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives
que fan que la proposta no sigui adequada a les
necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 5 punts
S’assignarà 3 punt
S’assignarà 1,5 punts
S’assignarà 0 punts

a.2) Justificació de la necessitat de medis personals i maquinària d’acord a la
programació establerta. Fins a 2 punts
Valoració
La descripció detalla els equips humans i maquinària a
utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats
de l’obra
La descripció detalla els equips humans i maquinària amb
algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt
la proposta és viable.
No es detallen els equips humans i maquinària, o la
proposta té mancances molt significatives que els fan no
adequats a les necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punt
S’assignarà 0 punts

a.3) Programació temporal dels treballs, identificació de les activitats que constitueixin
el camí crític, principals fites, escomeses de companyia, afectacions amb altres lots,
acompanyat del diagrama temporal dels treballs,. Fins a 7 punts
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Valoració
El termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític. Es descriu amb
exactitud les possibles afectacions amb els altres LOTS
El termini és coherent amb l’oferta presentada, i es
reflecteix exactament el camí crític. Es descriu en general
les possibles afectacions amb els altres LOTS
El termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat
corresponent de sistemes constructius.
El termini és coherent
No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és
coherent.
b)

Puntuació
S’assignarà 7 punts
S’assignarà 5 punts
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punts
S’assignarà 0 punts

GESTIÓ DOCUMENTAL:
Fins a 6 punts. Es valorarà:
Procediment i control per a garantir el lliurament a la Direcció facultativa de tota la
documentació necessària per a:
Inici d’obra
Documentació de l’obra
Control de qualitat
Posada en servei de l’obra, les instal·lacions i l’equipament (segons LOTS)
Documentació gràfica per As-built.
Redacció de Llibre de l’Edifici.

Valoració
Els procediments i control descrits es troben adaptats a
l’obra. Descriu amb exactitud tota l’organització i lliurament
dels documents.
Els procediments i control descrits són genèrics. Descriu
amb exactitud tota l’organització i lliurament dels
documents.
Els procediments i control descrits presenten mancances
que caldrà replantejar, l’organització dels documents és
genèrica.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives
que fan que la proposta no sigui adequada a les
necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 6 punts
S’assignarà 4 punt
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 0 punts
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J.2. Avaluables de forma automàtica: fins a 80 punts
J.2.1. Oferta econòmica:
LOT1: Fins a 20 punts.
LOT2: Fins a 30 punts.
LOT3: Fins a 45 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, arrodonida al segon
decimal:

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de una fórmula
proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la
seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en
el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la
diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves
baixes.
J.2.2.- Altres criteris automàtics
LOT1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AIGUA-PISCINA: Fins a 60 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia: fins 10 punts
El període de garantia mínim de les obres s’estableix en dos anys.
Ampliació de garantia fins a un total de 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 3 anys = 4 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: fins a 10 punts:
Certificació FSC i/o PEFC de la fusta utilitzada a l’obra: fins a 10 punts
La certificació es realitzarà de tota la fusta inclosa en els diferents capítols i subcapítols,
segons llistat següent (valoració sumatòria):
Fusta certificació FSC i/o PEFC:
05 TANCAMENT EXTERIOR DE FAÇANA:
07 FUSTERIA INTERIOR:

7 punts
3 punts

Les característiques mediambientals del material de fusta s’acreditaran mitjançant una
declaració responsable detallada amb el llistat de material dels capítols anteriorment referits i
la certificació corresponent, que caldrà acreditar en obra en cas de ser l’adjudicatari.
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d1)Millora accessibilitat a l’obra:
Adequació del paviment de l’espai annex a l’obra, per casetes, maquinària i materials: fins a 14
punts
Esbrossada i neteja del terreny, subministrament i col·locació de base de 30cm de tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material
al 100% del PM per evitar les argiles a zona acopi de material i casetes. A la finalització de
l’obra es deixarà la base neta i en perfectes condicions d’us.
Esbrossada, neteja del terreny i retirada de material a abocador i taxes. Base de 30 cm de tot-u
artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM
Valor estimat = 12,00€/m2.
Superfície de 1000m2:
14.00 punts
Superfície de 800m2:
11.25 punts
Superfície de 600m:
8,5 punts
No es fa cap actuació o és menor de 600m2:
0 punts
e1) Millora manteniment:
Xemeneia de ventilació per a unificar sortides de tubs. Fins a 4 punts
Xemeneia de ventilació formada per subestructura de suport de fusta i panel sandvitx tipus
termochip, segons codi pressupost E43DT300, inclou peces de remat i acabat amb morter
especial tipus SATE, compost per capa base adhesiva, malla de reforç, segona capa base i
acabat final. Coronació amb remat de xemeneia estàtica tipus ventum o equivalent de lames
d’alumini lacat de 500mm d’alçada. Inclou l’adequació de la impermeabilització amb els remats
necessaris, tauler hidròfug per a independitzar els tubs respecte el calaix.
Mides interiors de la xemeneia: llarg 700mm, ample 500mm, alçada 1000mm
Valor estimat 1ud: 1.750,00€ PEM
2ud= 4 punts
1ud= 2 punts
f1) Millora accessibilitat:
Mobiliari urbà a la zona de placeta/accés Complex Aquàtic: fins 4 punts
Banc de fusta: subministrament i instal·lació de banc de fusta model NeoRomántico Liviano o
equivalent, de 175 cm de llarg, amb seient i respatller de fusta amb certificació FSC i cos
estructural de fosa d'alumini, fixat a la superfície de suport.
Valor estimat: 1050€/ud
1ud = 1,20 punt
2 ud = 2,40 punts
3 ud = 3,60 punts
Paperera trabucable: subministrament i instal·lació de paperera trabucable de 45 cm de
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada a la superfície de suport.
Valor estimat: 200€/ud
1ud= 0,20 punts
2ud= 0,40 punts
g1) Millora acústica:
Millora d’aïllament acústic a l’interior de la piscina: 0,5 punts
Canvi de la cara interior d’OSB de 15mm de gruix al tancament vertical de façana per cara DE
VIRUTES DE FUSTA acústica de 15 mm de gruix.
Valor estimat: 6,50€/m2
Façana sobre VF7 : 75,00m2 = 0,5 punts
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h1) Millora manteniment:
Ampliació de passadís de manteniment a la coberta: fins a 6 punts:
Passadís de manteniment tipus sarnafil T Walkway o equivalent, segons capítol 04: Coberta,
aïllament i impermeabilització, partida P750-0001
Instal·lació de 200 m2 addicionals
= 6,00 Punts
Instal·lació de 150 m2 addicionals
= 4.50 Punts
Instal·lació de 100 m2 addicionals
= 3.00 Punts
Instal·lació de 50 m2 addicionals
= 1.50 Punts
Valor estimat: 27,33€/m2
g1) Millora publicitat de l’obra:
Càmera de seguiment i timelapse de l’obra: fins a 11,5 punts.
L’apartat a) és obligatori si es vol optar als apartats b)
a) Càmera per a exteriors de seguiment de l’obra en timelapse 4K. Instal·lació sobre
columna o edifici existent, inclou connexions elèctriques i connexió 3, 4 o 5G. Accés
online en temps real, accés al històric d’imatges. Postproducció final; entrega de vídeo
timelapse de tota la construcció de l’edifici. Compliment de la normativa de Protecció de
dades. 10.0 punts
Valor estimat:
Instal·lació, posada en marxa i retirada de l’equipament 1.150€
Sistema càmera 4K 350€/mes x 20 mesos= 7.000€
Postproducció timelapse final= 350€
Total=8.750€
b)Post producció timelapse puntual, per a vídeos parcials de l’obra, no inclou el vídeo
final d’obra. Fins 1.25 punts
Preu 250€/u
1ud = 0,25 punts
2ud = 0,50 punts
3ud= 0,75 punts
4ud= 1,00 punts
5ud= 1,25 punts
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LOT2: INSTAL·LACIONS GENERALS: Fins a 50 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia (garantia inicial 2 anys): fins 10 punts
Ampliació de garantia fins a 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a 3 anys = 5 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: SI
Ampliació de la instal·lació fotovoltaica: Fins a 32 punts
Ampliació de la instal·lació fotovoltaica, inclouen tots els conceptes descrits al subcapítol 03
FOTOVOLTAICA: Mòduls solars, elements, quadres, canalitzacions, cables, mecanismes, etc.
Instal·lació de 100 mòduls solars addicionals = 32 punts
Instal·lació de 75 mòduls solars addicionals
= 24 punts
Instal·lació de 50 mòduls solars addicionals
= 16 punts
Instal·lació de 25 mòduls solars addicionals
= 8 punts
Valor estimat màxim: 52.000,00€ PEM
d1) Millora manteniment:
Millora de la impulsió de climatització del vas principal: 1.25 punts
Modificar la impulsió de la climatització del vas principal amb conductes i toveres addicionals
que impulsin sobre l’envidrament de la façana nord per evitar condensacions.
Valor estimat: 1.900,00€ PEM
e1)Millora manteniment:
Conductes de la Fase 2 al calaix d’instal·lacions per evitar futures afectacions: 1,5 punts
Subministrament i instal·lació dels conductes de climatització, ventilació, aigua, sanejament,
telecomunicacions i electricitat de la Fase 2 que passen pel calaix d’instal·lacions, deixant els
conductes preparats per la seva posterior connexió a les diferents plantes. Inclou taps , claus
de pas, cablejat, caixes.
Valor estimat: 2.600,00€ PEM
f1) Millora manteniment:
Sanejament de la Fase 2 per no afectar a la llosa de la Fase 1: 4.5 punts
Subministrament i instal·lació del sanejament de la Fase 2 segons partida pressupostaria de la
Fase 2 > Capítol 11 > subcapítol 02> 01 Sanejament edifici i plànol IS-06, no inclou boneres,
canals ni reixes. Inclou tap a cada conducte.
Valor estimat: 7.400,00€ PEM
g1) Millora manteniment:
Fontaneria Fase 2 a la planta 0 per evitar futures afectacions: 0,75 punts
Subministrament i instal·lació a la planta 0 dels tubs d’aigua calenta i freda de la Fase 2,
segons plànol IF-07. Inclou canal metàl·lic, aïllament, claus de pas i aixetes finals de 3/8” amb
tap.
Valor estimat: 1.250,00€ PEM
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LOT 3: EQUIPAMENT: Fins a 35 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia (garantia inicial 2 anys): fins 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 3 anys = 4 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: NO
d1) Millora funcionalitat:
Rellotge mural per a Piscina: 2,5 punts
Subministrament i instal·lació de Rellotge Mural per a Piscina de 80cm de diàmetre mínim, no
inclou la línia elèctrica.
Valor estimat: 550,00€/u PEM
e1) Millora funcionalitat:
Cronòmetre mural analògic per a Piscina: fins a 5.5 punts
Subministrament i instal·lació de Cronòmetre Mural analògic amb protecció frontal per a Piscina
de 80cm de diàmetre mínim amb motor amb reductora de 220V, no inclou la línia elèctrica.
Valor estimat: 600,00€/u PEM
1ud = 2.75 Punts
2ud = 5.50 Punts
f1) Millora equipament:
Taula d’aprenentatge de natació: fins a 3 punts
Subministrament de taula d’aprenentatge de natació tipus Arena Kickboard o equivalent
Valor estimat: 15,00€/u PEM
20 ud= 1,5 punts
40 ud= 3 punts
g1) Millora equipament:
Xurros de piscina: fins a 1 punts
Subministrament de xurros d’escuma de piscina de natació amb multi connectors ( 1ud= 1ud de
xurro + 1ud de multi connector)
Valor estimat: 6,00€/u PEM
20 ud= 0,5 punts
40 ud= 1 punts
h1) Millora equipament:
Armari d’alumini per a equipament: fins a 13 punts
Subministrament d’armari 165x65x160mm apte per a piscina, amb estructura tubular d’alumini i
vareta d’alumini de 5mm de diàmetre amb forats de la xarxa de 50x50mm, 3 baldes interiors i
compartiment exterior per a pilotes a la part superior. 2 portes corredisses, tancament per a
cadenat, 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Valor estimat: 1500,00€/u PEM
1 ud= 6,5 punts
2 ud= 13 punts
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K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos
criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació
total.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la
puntuació total més baixa.
c.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:


Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:


Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.

L. Condicions especials d’execució
Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:
L’empresa contractista mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el darrer conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.
Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i
211.1.f) de la LCSP. L’incompliment de les condicions podrà ser objecte de penalització com a
falta molt greu o fins i tot ser causa d’extinció contractual, d’acord amb l’art 211.f) de la LCSP.
M. Cessió del contracte:
Sí.
N. Subcontractació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
O. Tramitació i pagament de les factures
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:
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O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
39377/2021

O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent
La facturació es durà a terme amb certificacions mensuals, d’acord amb la part proporcional del
preu fixe, a excepció de la última liquidació que s’abonarà un cop transcorregut els tres mesos
previstos a l’article 243 de la LCSP, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció de la
obra.
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent
Certificacions mensuals, a excepció de la última liquidació que s’abonarà transcorreguts els tres
mesos previstos a l’article 243 de la LCSP, a comptar des de la signatura de l’acta de recepció
de la obra.
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures
Ajuntament de Sant Cugat
CIF: P0820400J
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
P. Revisió de preus
No.
Q. Termini de garantia
Sí.
Termini: 2 any a partir de la recepció de les obres, període que es considera suficient per
observar el comportament de les sobres en qualsevol condició del servei.
R. Programa de treball
Sí.
S. Penalitats
Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP.
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat K d’aquest quadre
de característiques, es podrà considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en
l’execució del contracte, be la imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte,
be la resolució o be la consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de
l’apartat 2 de l’article 71.
T. Assegurances
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció en els lots 1 i 2.
En el lot 3 s’exigeix assegurança de responsabilitat civil amb un capital assegurat igual al VEC
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària
del contracte
En compliment de l’article 62.2 de la LCSP, la direcció facultativa serà la figura del responsable
del contracte, independentment del Servei encarregat de la gestió, seguiment i supervisió
ordinària del contracte per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb les funcions de
supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta execució de la prestació objecte del contracte.
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d’Obres i Projectes.
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V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: MARIA JOSÉ MENIER
LLORCA Càrrec: CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D’OBRES I
PROJECTES
Nom funcionari carrera o laboral fix: ALBERT FARRÀS NEVOT
Càrrec: TÈCNIC SUPERIOR DEL SERVEI D'OBRES I
PROJECTES
W. Tinència d’Alcaldia que aprovarà l’expedient de contractació
Tinent d’alcaldia de Desenvolupament urbà i Habitatge.
Àmbit de Desenvolupament urbà, Habitatge, Sostenibilitat i Benestar animal.
X. Projecte tècnic d’obres
Òrgan que ha aprovat el projecte: per delegació a l’Alcaldia.
Data aprovació inicial: 28 d’abril de 2022
Data Publicació aprovació inicial:
-

Tauler d’edictes de l’ajuntament: 29 d’abril de 2022
BOPB: número de CVE 202210070285 de 2 de maig de 2022

Data fi termini exposició pública: 14 de juny de 2022

Z. Adjudicació condicionada a l’aprovació definitiva del projecte:
El Projecte bàsic i executiu per a la construcció del Complex Aquàtic de Mira-sol va ser
aprovat per delegació a l’Alcaldia en data 28 d’abril de 2022. Posteriorment el projecte va ser
publicat en el tauler d’anuncis en data 29 d’abril de 2022 i en el BOPB en data 2 de maig de
2022. El termini d’exposició pública del projecte finalitza en data 14 de juny de 2022.
Atès que les obres tenen una subvenció vinculada Línia 1 del Programa General d’Inversions
de la Diputació de Barcelona, s’estableix la necessitat d’aprovar la licitació abans del 30 de
juny 2022. Per aquesta raó l’adjudicació d’aquest contracte d’obres quedarà condicionada a
l’aprovació definitiva del projecte.
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