EXP. CONTRACTACIÓ: CO2021064PATR
EXP. TERRITORI: 10_21
INFORME DE MOTIVACIÓ I NECESSITAT CONCURS PÚBLIC PER ALIENACIÓ DEL
COMPLEX EDIFICATORI UBICAT A L’AV. BARCELONA, I CARRERS FONTSANTA I MARE
DE DÉU DE LA MERCÈ DE SANT JOAN DESPÍ

1. OBJECTE DEL CONCURS PÚBLIC
L’objecte del contracte és l’alienació del complex edificatori de la UA4 ubicat ubicat al sector
av. Barcelona, carrers Fontsanta, i Mare de Déu de la Mercè de Sant Joan Despí, per fer
efectiva l’execució del planejament urbanístic que comprèn les obligacions següents:
- l’edificació d’habitatges amb protecció oficial i
- la urbanització dels sistemes d’espais lliures i vialitat de la unitat d’actuació UA-4
Previstes a la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit de les parcel·les UA4.2 i
UA4.3 del Pla de millora urbana del Polígon d'actuació UA4 de la Modificació del Pla general
metropolità al sector avingudes Barcelona i Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i
Cirerers de Sant Joan Despí (en endavant, MPGM-2020), promoguda per l'Ajuntament.
2. Lots
Divisió en lots: NO
Justificació de la no divisió en lots:
No és possible fer la divisió en lots ja què dificultaria una correcta execució i desenvolupament
de les obres, multiplicant costos d’infraestructura, implantacions d’obra, afectacions a via
pública i aplicació de mesures correctores.
3. NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I DEL SEU CONTINGUT
A Sant Joan Despí, l’habitatge es troba entre les primeres posicions de la preocupació ciutadana i la
pressió que això genera s’ha anat traslladant en els darrers anys a l’esfera dels poders públics, ja sigui
l’administració autonòmica, com també la local.
És dins de la política d’habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan Despí on s’emmarca ampliar el parc
assequible, determinant l’augment del parc públic actual com una de les línies estratègiques per
aconseguir aquesta finalitat, donada la manca d’habitatge assequible a la ciutat per la important
demanda existent.
L’alienació de l’EDIFICACIÓ queda justificada per a l’efectiva execució de la Modificació puntual del Pla
general metropolità a l'àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 del Pla de millora urbana del Polígon
d'actuació UA4 de la Modificació del Pla general metropolità al sector avingudes Barcelona i Baix
Llobregat i carrer Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí (en endavant, MPPGM-2020),
promoguda i tramesa per l'Ajuntament, per tal de dur a terme la funció social dels habitatges, motiu per la
qual es va tramitar l’expropiació urbanística, i que afavorirà a uns sectors de la població que es troben
allunyats de l’accés a l’habitatge a la ciutat.
Es tracta d’una competència municipal, d’acord amb l’art. 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. I té una utilitat pública i d’interès local atesa la finalitat de construcció
d’habitatges amb protecció pública.
Concretament, les necessitats administratives a satisfer són:
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a) L’edificació prevista amb la construcció d’habitatges amb protecció oficial, que alleugerirà la forta
pressió de demanda habitacional en Sant Joan Despí i avançarà en el compliment del mandat que
estableix l’art. 73 de la Llei 18/2007 als municipis respecte l’objectiu de solidaritat urbana.
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 27.07.2021 ha acordat
aprovar definitivament la declaració com a àrea de mercat d’habitatge tens i les seves característiques
particulars al municipi de Sant Joan Despí, en aplicació del que es preveu a l’article 3.2 de la Llei
11/2020.
b) Així mateix, cal donar compliment a la modificació del PGM i dur a terme la urbanització de l’espai
públic i vial de la unitat d’actuació UA-4, de conformitat amb l’art. 52.1 TRLSRU que diu que “Els béns i
recursos que integren necessàriament els patrimonis públics de sòl en virtut del que disposa l’apartat 1
de l’article anterior, s’han de destinar a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció
pública, llevat del que disposa l’article 18.2.a. També es poden destinar a altres usos d’interès social,
d’acord amb el que disposin els instruments d’ordenació urbanística, només quan ho prevegi la legislació
en la matèria especificant les finalitats admissibles, que han de ser urbanístiques, de protecció o millora
d’espais naturals o dels béns immobles del patrimoni cultural, o de caràcter socioeconòmic per atendre
les necessitats que requereixi el caràcter integrat d’operacions de regeneració urbana.”

4. DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Àrea Territori, Serveis Tècnics
Responsable del contracte: Miquel Guardia Guardia, Arquitecte Municipal, Cap Serveis
Tècnics.
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
El preu de licitació està composat pel següent:
5.1. Preu mínim:
El preu mínim de licitació de l’alienació de l’EDIFICACIÓ és de VUIT MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA
MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS, AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (8.260.529,69€); IVA NO
inclòs.
Aquest import ve determinat per ser el preu abonat en el projecte d’expropiació, procedent de la valoració
del conjunt de finques registrals del Projecte d’expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de les
finques incloses en el polígon d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de les parcel·les
UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4 de la modificació del PGM al sector Av. Barcelona, Av.
Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí.
Aquest import no inclou els impostos que legalment gravin aquesta transmissió, ni les despeses de
formalització en escriptura pública, que seran a càrrec de l’adjudicatari.
5.2. Preu màxim:
El preu màxim de licitació de l’alienació de l’EDIFICACIÓ és de VUIT MILIONS SIS-CENTS TRENTASIS MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU EUROS, AMB DOTZE CÈNTIMS (8.636.929,12€); IVA NO inclòs,
corresponent a l’import abonat efectivament per a l’expropiació de les 343 entitats resultants, el premi
d’afecció, i l’import i honoraris tècnics de tramitació de dit projecte d’expropiació, procedent de la
valoració del conjunt de finques registrals del Projecte d’expropiació, pel sistema de taxació conjunta, de
les finques incloses en el polígon d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de les parcel·les
UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4 de la modificació del PGM al sector Av. Barcelona, Av.
Baix Llobregat i carrers Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí.
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model de proposta que s'adjunta al plec.
L’oferta en cap cas podrà ser inferior al preu mínim de licitació, rebutjant-se totes aquelles que no
observin dita exigència.
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5.3. Urbanització de la finca:
En atenció a l’objecte del contracte que és l’alienació onerosa del complex edificatori per fer efectiva
l’execució del planejament urbanístic, i tenint en compte que la Modificació puntual del Pla general
metropolità a l'àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 del Pla de millora urbana del Polígon d'actuació UA4
de la Modificació del Pla general metropolità al sector avingudes Barcelona i Baix Llobregat i carrer
Fontsanta, dels Frares i Cirerers de Sant Joan Despí (en endavant, MPGM-2020), promoguda per
l'Ajuntament, inclou la urbanització pendent d’execució.

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L'adjudicació d'aquesta concessió es realitzarà mitjançant la valoració d'una pluralitat de criteris. La
puntuació màxima a obtenir per la suma dels valors obtinguts en cada un dels criteris és de 100 punts,
distribuïda en un màxim de 65 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 35 punts
corresponents a criteris subjectius que requereixen d'un judici de valor.
A) Criteris avaluables en base a judici de valor, fins a 35 punts.
S’estableix com a requeriment imprescindible per a la presentació de propostes la presentació de
l’avantprojecte de l’edifici que es proposa construir i l’avantprojecte de proposta d’urbanització
pendent. Aquests Avantprojectes seran la base del projecte d’edificació i del projecte d’urbanització que
l’adjudicatària haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini establert en la seva oferta i com a màxim
de 2 mesos des de l’adjudicació del contracte.
Els criteris de valoració de les proposicions que es faran servir a l'hora d'avaluar la conveniència de les
proposicions que es formulin seran els següents:
1.

Qualitat arquitectònica i compositiva dels avantprojectes, fins a 26 punts.

o
o
o

Composició arquitectònica i formalització de les façanes, fins a 7 punts.
Proposta de materials de façana, estructurals i interiors de l’edifici, fins a 7 punts.
Es valorarà la racionalitat i funcionalitat del projecte amb els rendiments de superfícies
útils/construïdes dels habitatges i del conjunt de la promoció (espais comuns i privatius), fins a 4
punts.
Qualitat mediambiental i compositiva de l’avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i viari de
la Unitat d'Actuació 4, situada als carrers Fontsanta, Mare de Déu de la Mercè i Avinguda
Barcelona, fins a 6 punts.
Es valorarà la presentació i comprensió dels documents que configuren l’avantprojecte edificatori
i avantprojecte d’urbanització, de manera que sigui fàcil la traçabilitat dels mateixos, tot facilitant
la seva revisió per garantir el compliment normatiu, fins a 2 punts.

o
o

2.

Qualitat funcional edifici i diferents usos edifici, fins a 5 punts.

o
o

Funcionalitat de l’edifici i habitatges projectats, fins a 3 punts.
Funcionalitat planta baixa amb distribució dels espais comunitaris i accessibilitat tant rodada com
de vianants, fins a 2 punts.

3.

Millora de les condicions mínimes d’eficiència energètica i acústica de l’edifici i
habitatges, fins 4 punts.

o

Millora i justificació en les condicions de l’eficiència energètica de l’edifici, amb justificació
documentada i memòria tècnica justificativa de les innovacions tecnològiques que en el seu cas
es proposin, fins a 2 punts.
Justificació de les condicions mínimes de l’eficiència acústica de l’edifici, amb memòria tècnica
justificativa, fins a 2 punts.

o

B) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 65 punts.
b.1) Oferta econòmica en relació al valor màxim d’oferta econòmica i la inversió d’urbanització, d’acord
amb la següent formula, fins a 50 punts.
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b.1.1) Oferta alienació, fins a 30 punts:
o Oferta mínima: 8.260.529,69€ (IVA NO inclòs)
o Oferta màxima: 8.636.929,12€ (IVA NO inclòs)
b.1.2) Inversió en la urbanització, fins a 20 punts:
o Inversió mínima: 137.520,00€, despesa que figura en la MPGM-2020, per una
2
superfície a urbanitzar de 1.528 m sòl.
Se li atorgarà la puntuació màxima de punts a la persona licitadora que presenti com oferta el preu més
elevat, tant pel que fa a l’alienació com a la urbanització. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment
d’acord amb la fórmula següent:

En tot cas, el preu ofertat haurà de ser com a mínim el pressupost de licitació, de manera que s’exclouran
les proposicions que no arribin al tipus fixat.
b.2) Millores en els terminis d’execució del calendari, fins a 10 punts.
o
o
o

Sol·licitud de llicència d'obres (2) mesos a partir de l’adjudicació del contracte. Reducció màxima
de 15 dies. Es calcularà d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació = 2x (Ri /15)
Inici de les obres: (2) mesos a partir de la formalització en escriptura de la compravenda. Reducció
màxima de 30 dies. Es calcularà d’acord amb la fórmula següent: Puntuació = 2 x (Ri /30)
MILLORA EN LA REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I FINALITZACIÓ DE LES OBRES,
que es preveu que sigui de 20 mesos.
S’atorgarà 3 punts per cada mes de reducció de termini d’execució i finalització de les obres al
qual es comprometi el licitador, amb un màxim de 6 punts (que es correspon amb una reducció
màxima d’execució i finalització de 2 mesos).
La reducció del termini d’execució es computarà en mesos (de 30 dies), sent el dia inicial la data
de formalització de la compravenda mitjançant escriptura pública, que habiliti per iniciar les obres
d’edificació/urbanització; i el dia final la data d’emissió del certificat final de les obres
d’edificació/urbanització.
Es calcularà d’acord amb la fórmula següent: Puntuació = 6 x (Ri /60)

En tots els casos, Ri = reducció de l’oferta “i” a puntuar en dies.
b.3) Compromís de contractar en la plantilla que executarà la construcció de l’EDIFICACIÓ i la
URBANITZACIÓ a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral del servei d’ocupació local,
conforme el Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’ocupació, i a mantenir la seva contractació durant tota la durada de les obres, fins a 5 punts:
L’assignació de la puntuació es realitzarà de la manera següent: 2,5 punts per cada persona amb
dificultats d’accés al mercat laboral, inscrita al servei d’ocupació local, fins a un màxim de 2 persones.
VERIFICADOR: En el cas que l’adjudicatària hagi fet declaració de compromís, remetrà al departament
de Contractació
1) En el termini de tres mesos des de la formalització del contracte, o en el termini d’un mes des de l’inici
de les obres:
- Una relació nominal de les persones amb dificultats d’accés al mercat laboral del servei d’ocupació local
contractades per l’adjudicatària, especificant data d’inici dels contractes, així com la jornada laboral.
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- Còpia dels contractes de treball.
2) En fase d’execució del contracte i amb caràcter anual:
- Informe de treballadors en alta contractats mitjançant el servei d’ocupació local.
- Certificat de la Seguretat Social, amb expressió de les persones treballadores en l’empresa, contractats
mitjançant el servei d’ocupació local.

7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
Les persones que es presentin a la licitació hauran d’acreditar la seva solvència, a través dels
mitjans i amb els requisits següents:
Per acreditar la solvència econòmica i financera, els interessats en participar en aquesta
licitació hauran de presentar:
-

Declaració responsable, de conformitat amb el model que s’adjunta com annex en
aquest Plec conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es
troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de fallida,
concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de
caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la
declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer
o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació
d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

-

Volum anual de negocis de la persona licitadora, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos, en l’àmbit al que es refereix el contracte, haurà de ser
com a mínim per import 5.000.000€.

El volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seva volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Si, per una raó justificada, el licitador no està en condicions de presentar les referències
sol·licitades, se li autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de
qualsevol altre document que es consideri apropiat per l'òrgan de contractació.
Per acreditar la solvència tècnica o professional de la persona licitadora, en els termes
establerts a l’article 90, segons l’article 91 de la LCSP, mitjançant l’aportació d’alguns dels
documents següents:
- Les licitadores hauran d’acreditar que, durant els darrers deu anys, han adquirit una
experiència (desenvolupant projectes d’iguals o similars característiques) contrastada en la
construcció i promoció d’edificis i habitatges subjectes a algun règim amb protecció oficial.
8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen les següents condicions especials d’execució:
a) Per consideracions de tipus social:
La consideració de tipus social que exigeix per a aquest contracte és el puntual pagament
dels salaris a l’equip de treball adscrit i l’aplicació de les condicions salarials derivades del
conveni col·lectiu o acord signat amb els treballadors.
L’empresa adjudicatària acreditarà documentalment a l’Ajuntament el compliment
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d’aquesta condició especial quan aquest li demani.
b) Per consideracions en matèria mediambiental:
El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva
prestació, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui
ocasionar (fer una correcta gestió dels residus i altres mesures que siguin adients a
l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix
consum que compleixi els criteris i normatives actuals en quant a sostenibilitat i estalvi
energètic.
c) Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades:
L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta
obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial.
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte de
qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d’acord amb els articles 202.3 i 211.f
de la LCSP.
9. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa està obligat a constituir
una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de l'import del preu d'adjudicació, sense
incloure l’IVA.
La garantia haurà de constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, carrer Camí del Mig núm. 9
de Sant Joan Despí, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant
aval bancari o per contracte d'assegurança de caució.
La garantia definitiva serà retornada a l'adquirent de l’EDIFICACIÓ un cop hagi acreditat
documentalment el compliment de totes les obligacions derivades del plec i l’oferta
presentada, efectuat el pagament total de l’alienació, que s’hagi expedit el certificat final d’obra
i s’hagi inscrit l’obra nova al Registre de la Propietat, així com l’efectiva i definitiva recepció de
les obres d’urbanització.
A la data de la signatura electrònica

El cap de Serveis Tècnics
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