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1379-000007-002917/2021
EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT
DE LA PISTA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS VENS (procediment
d'urgència)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Definició de l’objecte.
Es necessària la contractació de l’execució de l’obra corresponent al PROJECTE DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA 2 DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU PINS VENS.
Grup de classificació:
X Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.
□ Obres de reparació simple.
□ Obres de conservació i manteniment.
□ Obres de demolició
Codi CPV: 455432111-5 Col·locació de paviments flexibles.
Classificació corresponent a l’Annex I de la LCSP:
Secció F Grup 45.4 Classe 43 Revestiment de sòls i parets
1.2 Lots
Aquesta prestació es divideix en lots:
□ si
X no
En cas afirmatiu, aquesta prestació es divideix en els següents LOTS:
Lot 1:
Lot 2:
...
Es proposa limitar el nombre de lots per les que un mateix candidat pugui presentar oferta.
□ si (indicar)
□ no
Es proposa limitar el nombre de lots que puguin adjudicar-se a cada licitador.
□ si (indicar)
□ no
X Aquesta execució d’obra no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord amb la
següents motivacions vàlides: (indicar)
Estem parlant d’una obra consistent a substituir un paviment sintètic suportat sobre una base
de fusta, marcar a continuació les línies de les diferents pistes de joc i acabar vernissant tota la
superfície per a una millor protecció del paviment. Es tan evident la interacció entre les tres
partides d’obra, que resulta necessari que sigui una única empresa qui realitzi els treballs de
cara a una adequada planificació, primer, i a poder focalitzar l’assumpció de responsabilitats
durant el període de garantia, després.
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1.3 Variants
S’admeten variants:
□ si (indicar elements i condicions)
X no
1.4 Termini d’execució
Està previst que aquesta obra es pugui executar en un termini de 4 setmanes.
2.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
Que d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les son les següents (indicar amb precisió):
La pista 2 del pavelló poliesportiu Pins Vens va ser construïda l’any 1994 i des d’aleshores
s’han hagut de realitzar diverses actuacions de manteniment del seu paviment degut, en
essència, als problemes que les humitats han causat sobre la fusta sobre que la que es recolza
la làmina contínua sintètica del PVC. A l’actualitat, el nombre de defectes del paviment es de tal
magnitud que dificulta la pràctica esportiva, de manera que es fa necessària la seva substitució.
Així, es contempla retirar el paviment actual i substituir-lo per un paviment adequat i homologat
per a la pràctica esportiva, d’acord amb la UNE-EN 14904;2006, que fa referència a les
especificacions tècniques per a sòls d’ús multiesportiu d’interior. A tal efecte, serà necessari
col·locar un nou paviment conformat per:
-

Coixinets elàstics de cautxú.
Taulells de fusta massissa de faig.
Rastells de fusta laminada.
Barrera de vapor.
Sòcol perimetral de fusta de faig en forma de L.

3.- DADES DEL PROJECTE
Nom del Projecte d’obres: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA PISTA 2 DEL
PAVELLÓ PINS VENS
Import: 193.670,80 €
Redactat per: Arquitecte D. Xavier Valls Calvet (col. núm. 23622/5)
Informe supervisió de projecte:
X No és necessari, per no tractar-se d’un supòsit dels establerts a l’article 235 LCSP.
Tot i això, es va redactar informe a tal efecte, de data 20-3-19.
□ Sí es necessari.
Data d’aprovació inicial/òrgan: 3-4-2019/J.G.L.
Data de publicació de l’aprovació inicial BOP/DOGC/Tauler d’edictes/altres: 17-04-2019 BOP
Data d’aprovació definitiva/òrgan: 30-05-2019, atès que no es van presentar al·legacions durant
l’exposició pública del projecte.
Data de publicació de l’aprovació definitiva BOP/DOGC/Tauler d’edictes/altres: 10-7-2019 BOP
Data acta prèvia de replanteig: 16-04-2021

4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP que, a
més, serà harmonitzat per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat és igual o
superior a 5.350.000,00€.
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□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, ordinari,
per tractar-se d’un contracte d’obres quin valor estimat es inferior a 5.350.000,00€.
X La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i a més,
simplificat, d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres quin
valor estimat es igual o inferior a 2.000.000€ i entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha que
siguin avaluables mitjançant judicis de valor, o d’haver-ne, la seva ponderació no supera el 25
% del total.
□ La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP, i a més,
simplificat amb tramitació abreujada, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, per tractar-se d’un
contracte d’obres quin valor estimat es inferior a 80.000€ i tots els criteris d’adjudicació son
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules.
□ Altres: indicar i justificar.
5.- FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
□ ordinària
X urgent (indicar amb detall les raons).
Per tal de no afectar el desenvolupament de les competicions oficials programades per a la
temporada 2021-2022, les obres haurien d’executar-se preferentment durant els mesos d’estiu
(juliol i agost) del present any 2021.
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA I/O
CLASSIFICACIÓ.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP següents:
X Volum anual de negocis
X Assegurança de responsabilitat civil
□ Patrimoni net
Justificació de la selecció dels criteris de solvència econòmica i financera:
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional mitjançant
els criteris i nivells establerts a l’article 88 1 de la LCSP següents:
X Relació dels principals serveis prestats en els darrers 5 anys.
□ Declaració indicativa del personal tècnic per l’execució de les obres (indicar el mínim
requerit)
□ Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari, directius i especialment dels
encarregats de l’execució del contracte (indicar quines).
□ Indicació de les mesures de gestió ambiental que s’hauran d’aplicar en l’execució del
contracte (indicar quines).
X Declaració de la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant
els darrers 3 anys.
X Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic per l’execució del contracte.
X Declaració del contractista indicant la part del contracte que te el propòsit de
subcontractar.
També es podrà acreditar la solvència amb la classificació següent: (indicar)
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Grup: C – Edificacions
Subgrup: 6 – Paviments, solats i alicatats
Categoria: 2
Adscripció per part de l’empresa de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
□ si (indicar)
X no
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió
mediambiental: (indicar)
Habilitacions específiques: (indicar)
Justificació dels criteris de solvència tècnica:
7.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
X PLURALITAT DE CRITERIS. D’acord amb l’article 145.1 per l’adjudicació del present
contracte s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació
qualitat/preu.
Estem parlant sempre de criteris objectius quantificables de forma automàtica, que son els
següents:
-

Ampliació del termini de garantia, fins a 5 punts.
Antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat, fins a 5 punts.
Oferta econòmica, fins a 90 punts.

□ UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ. D’acord amb l’article 146.1 per l’adjudicació del present
contracte s’utilitzarà un sol criteri d’adjudicació consistent en el preu o un criteri basat en la
rendibilitat. En aquest supòsit cal indicar la justificació de la utilització d’un sol criteri:
Criteris subjectes a judicis de valor
Criteri núm. 1:
Subcriteris:
Justificació del criteri/subcriteris:
Puntuació i puntuació dels subcriteris:
Forma de valoració:
Format de presentació:
Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o automàtics.
Criteri núm. 1: Ampliació del termini de garantia, fins a 5 punts.
Justificació del criteri i de la fórmula: La garantia establerta per projecte és d’un any, i es pretén
potenciar el compromís de la feina ben feta, valorant positivament l’ampliació del termini de
garantia de l’obra.
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Puntuació màxima: fins a 5 punts, distribució de punts segons quadre.
Ampliació de garantia en trimestres
1 trimestre
2 trimestres
3 trimestres
4 trimestres
5 trimestres

Punts
1
2
3
4
5

Criteri núm. 2. Antiguitat mitja a una empresa constructora del cap d’obra i l’encarregat, fins a 5
punts.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es de més de 7 anys, s’atorgaran 5
punts.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es d’entre 5 i 7 anys, s’atorgaran 2,5
punts.
- Si l’antiguitat mitja del cap d’obra i l’encarregat es de menys de 5 anys, s’atorgaran 0
punts.
Caldrà incorporar al sobre B informe de vida laboral del cap d’obra i encarregat a efectes de
justificar l’experiència laboral.
Criteri núm. 3: Millora en el preu, fins a 90 punts.
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, mitjançant la fórmula indicada en aquest
apartat, donant la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i proporcionalment segons
l’expressió de la fórmula a les restants ofertes.
Amb la següent fórmula:
Pv = ( 1 - (Ov-Om)/IL) x (1/VP) ) x P
On:
Pv és la puntuació de l’oferta a Valorar
P son els Punts del criteri econòmic (90)
Om és l’import de la millor oferta
Ov es l’import de l’oferta a valorar
IL es l’import de la licitació
VP és el valor de la ponderació (1)
Justificació del criteri i de la fórmula:
Aquesta fórmula s’acull a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de
les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Puntuació màxima: 90 punts
Criteris per determinar les baixes desproporcionades:
En aquest cas, en tractar-se d’una adjudicació amb més d’un criteri de valoració per determinar
que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, s’hauran
de complir les dues condicions següents alhora:
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-

Que l’oferta econòmica sigui inferior en un 10% a la mitja total dels preus ofertats.
Que la puntuació obtinguda pel licitador a la resta de criteris, al marge de l’oferta
econòmica, sigui igual o superior al 25% de la mitja de punts obtinguts pels licitadors
presentats en aquests criteris.

També quedarà fora de la licitació, el licitador que presenti una oferta superior al valor màxim
del contracte.
En cas d’un únic licitador, serà baixa desproporcionada quan en el criteri millora del preu
supera una baixa del 20% del valor del contracte i la suma de punts en la resta de criteris
sumi 10 punts.
8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun dels lots
per tota l’execució inicial del contracte i en constitueix el preu màxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
LOT ÚNIC: 160.058,51 € més 33.612,29 € corresponent a 21% d’IVA amb un total de
193.670,80 €
El preu es determina a partir de les següents referències (es poden indicar una o vàries):
□ Per referència a components de la prestació.
X Per unitats d’execució
□ Per unitats de temps
Aquest pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos directes
i indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació segons consta al
Projecte aprovat.
9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula social i/o mediambiental:
D’acord amb allò establert a l’article 202 de la LCSP s’estableixen les següents condicions
especials d’execució del contracte (indicar al menys 1 condició):
Serà condició especial del contracte que, en cas que el licitador necessiti contractar nou
personal per a l’execució de les obres contingudes al contracte, es comprometi a que aquest
provingui de l’atur o formi part d’un col·lectiu en risc d’exclusió social.
Clàusula Protecció de dades:
L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de
Sitges al contractista:
□ si (indicar la finalitat de les dades que vagin a ser cedides)
X no
10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
X No es preveuen modificacions contractuals.
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□ D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es preveuen les següents
modificacions contractuals:
(indicar de manera clara i detallada les possibles modificacions contractuals, el seu abast, límit
i naturalesa i la seva forma de verificació que haurà de ser objectiva. A més ha de ser
adequada a la finalitat del contracte).
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les
condicions especials d’execució establertes es podrà acordar la imposició de les penalitats
següents:
a) Incompliments lleus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció entre un 10% i 20% s’aplicarà
una penalitat de l’1% de l’import d’adjudicació.
b) Incompliments greus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció entre un 20% i 60% s’aplicarà
una penalitat del 5% de l’import d’adjudicació.
c) Incompliments molt greus:
En cas d’incompliment en el compromís assumit per l’empresa adjudicatària del contracte
en l’incompliment del criteri de reducció del termini de reducció superior al 60% s’aplicarà
una penalitat del 10% de l’import d’adjudicació.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,
s’imposaran les penalitats següents:
a) Incompliments lleus:
.../....
Penalitat: fins al 1 % de l’ import de l’adjudicació
a) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5% de l’import de l’adjudicació
b) Incompliments molt greus:
En el cas de no complir amb la llei en matèria laboral, ja sigui per tenir personal treballant no
contractat o contractat irregularment, s’aplicarà una penalitat del 10% de l’import de
l’adjudicació, al marge de que es realitzi la pertinent notificació al departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, s’imposaran les penalitats següents:
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b) Incompliments lleus:
.../....
Penalitat: fins a l’1 % de l’ import de l’adjudicació
c) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5 % de l’ import de l’adjudicació
d) Incompliments molt greus:
.../....
Penalitat: fins al 10 % de l’ import de l’adjudicació
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, es
podran imposar les penalitats següents:
a) Incompliments lleus:
En el cas d’incompliment en el pagament de proveïdors, de manera puntual, s’aplicarà una
penalitat del valor de l’impagat, amb un màxim de l’1% de l’import de l’adjudicació.
b) Incompliments greus:
.../....
Penalitat: fins al 5 % de l’ import de l’adjudicació
c) Incompliments molt greus:
En el cas de la reiteració en l’incompliment en el pagament de proveïdors, s’aplicarà una
penalitat del valor de l’impagat, amb un màxim del 10% de l’import de l’adjudicació.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Óscar Villas García.

ÓSCAR VILLAS GARCÍA
Cap del Departament de Projectes i Obres

Sitges, a data de la signatura electrònica.
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