INFORME DEL SERVEI
Informe justificatiu per la contractació de les obres d’execució de la pista poliesportiva
coberta del Morell (ex. Núm. 1213/2021)
Unitat que promou la contractació: Urbanisme
Identificació del responsable:
Ramon Gasull Barberà, tècnic de l’Ajuntament del Morell, trasllado la necessitat de contractació
que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte: construir una pista poliesportiva coberta, semi tancada, (així com les
grades i els edificis interiors auxiliars de vestidors, magatzems i serveis higiènics)
S'adjunta:




Projecte d'obres
Acta de replanteig
Informe d’acord amb article 235 LCSP

CPV: 45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives
No és susceptible de la divisió en lots atès que el pressupost es refereix majoritàriament a
unitats d’obra relacionades amb l’estructura d’un immoble.
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
L’Ajuntament del Morell té la necessitat de construir una pista poliesportiva coberta que permeti
corregir les condicions climàtiques externes, i que es pugui utilitzar també per altres activitats
lúdiques, culturals i musicals.

3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
XUnitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost base de licitació: 1.062.154,04€ i 223.052,35€ d'IVA al 21%, en total
1.285.206,39€.
El pressupost es justifica i calcula segons preus unitaris desglossats al projecte tècnic bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte Victor Pujol i Hugas.
Atès que el preu de la licitació es troba contemplat al vigent pressupost, el qual es troba
informat i aprovat en equilibri, es considera que el contracte no representa un impacte negatiu
en relació al compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
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Justificació d’insuficiència de mitjans personals i materials: L’Ajuntament del Morell no
disposa de materials personals ni materials per poder executar aquest tipus d’obres.

Valor estimat del contracte: 1.062.154,04€
Revisió de preus: no procedeix
Subrogació de personal: no procedeix
4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
XObert simplificat
Contracte harmonitzat:
No
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
Condicions especials d'execució del contracte:
Es vetllarà per combatre l’atur. En el cas que fos necessari contractar personal per l’execució
de l’obra en primer lloc es consultarà si hi ha candidats/es al servei local d’ocupació de
l’Ajuntament.
Durada: 10 mesos
Inici de les obres: l'execució del contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del
replanteig, la qual es produirà en el termini màxim d’un mes des de la data de formalització del
contracte
Prorrogable:
No
Garantia definitiva:
Si, 5% del pressupost de licitació IVA exclòs (53.107,70€)
Termini de garantia previst: 1 any

1r. Plec de clàusules administratives
2o. Plec de condicions tècniques generals i particulars
3r. Oferta de l’adjudicatari
4t. Memòria
5è. Plànols
6è. Pressupost
7è. Annexos del projecte
Classificació de l'empresari en el grup o subgrup en funció de l'objecte del contracte:
Grup C subgrup 3 categoria c
Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros,
com en aquesta licitació, és requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament
classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Així mateix la classificació de
l'empresari en el grup o subgrup corresponent, amb categoria igual o superior a l'exigida per al
contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar.
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Enumeració jerarquitzada dels documents que integraran el contracte:

Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius: fins a 100 punts
Oferta econòmica: fins a 50 punts
Es valorarà aplicant la fórmula següent:
Puntuació =(60 x preu de l’oferta més econòmica)/preu de l’oferta que es puntua
Ampliació del termini de garantia a 24 mesos: 10 punts
Millores: 40 punts
Les millores es descriuen i enumeren al pressupost de millores del projecte executiu,
pàgines 401 a 425 , i que es resumeixin a continuació:
1. Capítol 01.01 Instal.lació audiovisual, dades i control central- 4.902,41€
Inclou cable per a sonoritzacions, cable de fibra òptica per a ús interior, cable
coaxial, tub rígid de PVC, central de megafonia, panell integrat fix, altaveu
exponencial circular, armari rack i antena receptora.
2. Capítol 01.02 Instal.lació fotovoltaica -16.933,28€
Inclou instal·lació d’energia solar fotovoltaica.
3. Capítol 01.03 Enderroc Fronton -2.527,08€
Inclou enderroc de mur de contenció de formigó armat, transport de terres,
retirada de tanca metàl·lica, deposició de residus, coronament de paret i
retirada de suport focus i altaveus.
4. Capítol 01.04 Columnes i projectors -3.731,84€
Inclou projector per a exterior amb leds amb bàcul troncocònic d’acer.

6. Capítol 01.06 Equipament exterior -1.650,78€
Inclou banc de taulons de fusta tropical i paperera.
7. Capítol 01.07 Equipament esportiu 53.191,68€
Inclou porteria handbol-futbol, cortina divisòria, cistella de bàsquet i marcador
led esportiu.
Pressupost total millores 89.672,33
Admissibilitat de variants: no procedeix
Composició de la Mesa de contractació:



President: Eloi Calbet Ferran, Alcalde; suplent, Pere Domingo Segarra,
regidor de via pública
Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Dolors
Catalan Cabistany, auxiliar administrativa.
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5. Capítol 01.05 Jardineria- 6.735,26€
Inclou aspersor de turbina, programador de reg, pericó circular, tub de polietilè,
anivellament i repassada del terreny, terra vegetal de jardineria, hidrosembra
de barreja de llavors per a gespa, subministrament de tipuana, subministrament
de populus, plantació d’arbre planifoli i subministrament i instal·lació de tutor de
fusta de pi.





Vocal: Vicente Vayá Morte, Interventor municipal; suplent, Sonia Piñol
Guasch, técnica mitjana
Vocal: Jordi Palau Teixidor, TAG; suplent, Josep Verge Rallo, tècnic de
sistemes de la informació i noves tecnologies.
Secretari: Ester Llorens Perez, TAG; Gemma Montserrat Guinovart,
auxiliar administrativa.

Oferta anormalment baixes: article 85 Reial Decret 1098/2001
Penalitats per incompliment parcial o defectuós del contracte :10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs
Modificació del contracte:
No
Responsable del contacte: Director Facultatiu
Cessió del contracte a un tercer:
No
Subcontractació:
Si, en aquest cas, el licitador en el DEUC haurà d'informar sobre la part del contracte que
tingui previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial
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Ramon Gasull Barberà
Arquitecte municipal

