INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE LA REFORMA DE LA COBERTA DEL TALLER DE L’ARTISTA
LA CASA DEL PINTOR ABELLÓ DE MOLLET DEL VALLÈS

A. DADES GENERALS
A.1 Objecte del contracte
Constitueix l'objecte del contracte l'execució de l'obra la realització de l'execució de
l’obra de “La reforma de la coberta del taller de l’artista de la Casa del Pintor Abelló a
l’Estudi de l’artista”, de conformitat amb el Projecte d’obra local ordinària del mateix
nom, redactat pels arquitectes Oriol Cusidó i Garí i Irene Marzo Llovet, de Taller 9s
arquitectes, i d’aprovació inicial conjunta amb aquest plec amb un pressupost total per a
coneixement de l’administració de 116.653,05 euros, IVA exclòs amb mesures de
contractació sostenible.
En relació amb l’informe de supervisió del projecte d’obres a què es refereix l’article
235 de la LCSP, es fa constar que:
S’ha emès en data 11 de gener de 2019
No s’ha emès perquè el pressupost base de licitació de l’obra és inferior a 500.000
€, IVA exclòs, i l’obra no afecta a la seva estabilitat, seguretat o estanqueïtat.
No s’ha emès.

A.2. Justificació de la necessitat de contractar
a) Justificació de la necessitat de contractar aquesta obra:
Mitjançant l’execució d’aquest contracte es pretén satisfer la finalitat del projecte de
reformar una coberta de la casa del pintor Joan Abelló, la qual es troba actualment en molt
mal estat i amb greus problemes d’estanqueïtat a l’aigua. La casa forma part del Taller de
l’artista de la Casa del Pintor Joan Abelló, i és de propietat de la Fundació Municipal Joan
Abelló, organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
b) L’objecte del contracte forma part de les competències:
Pròpies
Delegades
c) Codi CPV
CVP 45261910-6

A.3. Tramitació
Ordinària
Urgent
L’execució d’aquesta obra es fa amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per a
rehabilitació d’edificis de valor patrimonial 2018-2019. L’obra s’ha de justificar a finals
d’any.
A.4. Procediment de contractació
Obert simplificat
Restringit
Negociat
El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que dona compliment
als principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte.
A.5. Divisió en lots
SI. Número de lots
NO
No es divideix en lots perquè és una obra petita en un edifici amb molt valor
patrimonial i es necessita un control del personal que executarà l’obra.
A.6. Termini d’execució de l’obra
El termini d’execució de l’obra serà de (3) mesos, a comptar des de l’acta de comprovació
del replanteig.

B. DADES ECONÒMIQUES
B.1. Determinació del preu
Tant alçat
Tant alçat de preu tancat
Preus unitaris
B.2. Pressupost base de licitació (PBL)
B.2.a. PBL total
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El PBL total és la quantitat de . 123.486,10 euros, de conformitat amb el Projecte
d’execució de l’obra .
Concepte
Pressupost net
Impost sobre el Valor Afegit (IVA del 21%)
Pressupost base de licitació Total

Euros
102.309,83 €
21.485,06 €
123.794,89 €

B.2.b. PN desglossat per costos
El pressupost net de l’obra, de conformitat amb el desglossament que conté el
Projecte d’execució de l’obra, és el següent:
Costos
00 Enderrocs i treballs previs
01 Moviment de terres
02 Sistema estructural
04 Sistema d’envolupant i acabats exteriors
05 Sistema d’acabats interiors
06 Sistema d’instal.lacions
GR Gestió de residus
SS Seguretat i Salut
PEM Pressupost d’execució material obra
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Pressupost net

Euros
13.758,77 €
3.992,07 €
14.651,85 €
23.611,64 €
16.998,10 €
5.512,49 €
5.585,27
1.650,00 €
85.760,49 €
11.148,82 €
5.145,62 €
102.054,63 €

B.2.c. Costos ma d’obra
B.2.d. Conveni laboral de referència
El conveni col·lectiu de referència és el de Treball de la Industria de la Construcció i Obres
Públicas de la Província de Barcelona

B.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP,
s’estableix en 102.054,63 € euros, IVA exclòs, corresponents a l’import de l’execució
de l’obra i a les possibles modificacions del contracte, desglossat de la manera següent:

Concepte

Valor estimat
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Preu base de licitació
TOTAL

102.054,63 €
102.054,63 €

B.4. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària en càrrec d’inversions del pressupost de Fundació Municipal
Joan Abelló de 2019.

C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
C.1. Solvència econòmica i financera
El criteri de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis del licitador
o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa (en
ambdós casos IVA exclòs) ha de ser almenys d’un mínim de 255.136,58 euros i 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 d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

C.2. Solvència tècnica
a) Les empreses, hauran de presentar relació i documents justificatius corresponents de les
obres executades en el curs dels darrers cinc anys avalades per certificats de bona execució.
L’import anual dels treballs realitzats ha de ser igual o superior a 346.625€ euros, IVA
exclòs. així com les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si s’han realitzat
segons les regles per les que es regeix la professió i que es van portar normalment a bon
terme
La relació de les obres executades en els darrers cinc anys hauran de ser del mateix grup o
subgrup de classificació corresponent a aquest contracte
b) També caldrà que el licitador presenti la titulació acadèmica del personal responsable de
l’execució del contracte que haurà de ser d’enginyer de l’edificació o enginyers tècnics
d'obres públiques.

C.3. Classificació empresarial
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La classificació corresponent a aquest contracte és la següent:
a. Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlida fins l’1/01/2020)
GRUP

SUBGRUP
C

CATEGORIA
4

b

b. Classificació posterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015
GRUP

SUBGRUP
C

CATEGORIA
4

1

D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ
D.1. Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a 27 punts.
a) Oferta econòmica: Es valorarà les ofertes al mateix tipus de licitació amb 0 punts, i
l’oferta més econòmica amb 20 punts. La resta d’ofertes entre aquests dos valors, es
valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa proposada.
L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb l’annex III “Model de proposició
econòmica” d’aquest Plec, i haurà d’anar acompanyada de la corresponent justificació
de l’oferta econòmica (pressupost per partides).
Fórmula:
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡ú𝑎)
Puntuació = 20 x

____________________________________________________
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó−𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡𝑗𝑜𝑠𝑎)

b) Ampliació del termini de garantia (fins a 7 punts): es donarà 1 punt per cada sis
mesos d’ampliació del termini de garantia mínim d’un any.

Justificació:
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Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, pel que
a major baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa.
Amb aquest tipus de fórmules és d’esperar comportaments més agressius per part dels
licitadors, arriscant-se a fer més baixa. A més a més la fórmula utilitzada garanteix que
no obtinguin punts les ofertes que ofereixin un preu igual al preu base de licitació, és a
dir, que no ofereixin cap baixa.
c) Ponderació dels criteris d’adjudicació

De valoració automàtica

Criteris
1. Oferta econòmica
2. Ampliació garantia
Totals

Punts
20
7
27

%
74%
26%
100,00%

d) Justificació dels criteris d’adjudicació
D.2. Oferta anormalment baixes

1.1. Si només concorre un licitador
Es consideren incurses en presumpció d’anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del
25%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior al 90% de la puntuació
total establerta per a aquests criteris en el Plec.
1.2. Si concorren dos licitadors
Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 20% a la
puntuació de l'altra oferta per aquests mateixos conceptes.
1.3. Si concorren tres o més licitadors
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Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els
dos criteris següents:
a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació
dels apartats 3 o 4 de l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris
d'adjudicació diferents a l'oferta econòmica sigui superior a la suma de la mitjana
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots els criteris d’adjudicació
tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja
d'aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

D.3. Comitè d’experts
NO
SÍ
D.3. Composició de la mesa de contractació
CÀRREC
Presidència

TITULAR
SUPLENCIA
Cap del Servei de Contractació Responsable economicofinancera de
i Compres
Contractació i Compres

Vocals

Cap de secció d’obres i Cap de secció de qualitat urbana del
infraestructures del Servei de Servei de paisatge urbà, promoció
territori
ambiental i medi ambient
Secretaria municipal
Del personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
nomenat per resolució de la Direcció
Interventora municipal
General d’Administració Local en
data 15 de febrer de 2018
Cap Unitat Administrativa
Cap de la Unitat Tècnica de Compres

Secretaria

E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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E.1. Forma de pagament del contracte:
Les factures s’expediran:
mensualment
amb un pagament únic
altres mitjans
D’acord amb la/les certificació/ons d’obra expedida/es per la direcció facultativa.
E.2. Obligacions contractuals
a) Obligacions generals del contractista
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb allò a
què s'hagués compromès en la seva oferta.
- Complir en tot moment el compromís manifestat a l'oferta de dedicar o adscriure a
l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients (article 76.2 de la
LCSP).
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).
- Facilitar la informació següent, relativa a les relacions laborals objecte de subrogació: la
relació del personal objecte de subrogació, amb indicació del conveni col·lectiu
d'aplicació; els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, acabament
del contracte i salari brut anual de cada treballador; i tots els pactes en vigor aplicables als
treballadors als que afecti la subrogació (article 130.1 de la LCSP).
- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir
amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article
193.1 de la LCSP).
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la
LCSP).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes
en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la
LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals
recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP).
- En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions
següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del
contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades
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de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud
del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que
el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a
l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini
d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP).
b) Condicions especials d’execució del contracte
1. El contractista haurà de comunicar l’inici de les obres a les empreses de serveis
afectades.
2. Elaborar els cartells anunciadors de l'obra, col·locar-lo i conservar-lo mentre l’obra
s’executi, d’acord amb la clàusula 30 i l’annex VI d’aquest Plec.
3. Comunicar les subcontractacions que efectuï i complir estrictament allò que
estableix l’article 215 i 216 de la LCSP i la Llei 32/2006, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció.
4. Adoptar les mesures escaients per garantir, en tot moment, la seguretat al usuaris de
la instal·lació esportiva.
5. Disposar d’un Recurs Preventiu a l’obra durant tota la seva execució, per tal de
coordinar les diferents tasques i assegurar el compliment del Pla de Seguretat i Salut, de
conformitat amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 de novembre i amb la clàusula 31
d’aquest Plec.
6. Abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin en el
termini màxim de seixanta dies naturals, comptat des de la data d’aprovació pel
contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador, de
conformitat amb la clàusula 5, apartat 3 d’aquest Plec en concordança amb l’article
198.4 de la LCSP i l’article 17.5 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 de octubre, por el
que se crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local..
7. Permetre l’accés i l’execució de treballs específics per part d’altres contractistes a
l’obra quan així ho determini la direcció facultativa, coordinant-se adequadament als
efectes de seguretat i salut en l’obra.
8.

Netejar la totalitat de l’obra, un cop finalitzada i abans de ser rebuda.

9. Assumir les despeses de controls posteriors, si el resultats de les anàlisis del
Control de qualitat, que l’Ajuntament encarregarà en un laboratori aliè, són
desfavorables.
10. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, les condicions de la subcontractació que
tinguin una relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP).
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11. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments
efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP).

c) Obligacions essencials del contractista
1. Executar el contracte en els termes previstos sense alterar el correcte i normal
funcionament de les instal·lacions adjuntes per a que puguin destinar-se als fins i serveis
públics que tenen adscrits.
2. El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, la qual haurà de
complir en tots els seus termes.
3. Subscriure una pòlissa d’assegurances per Responsabilitat Civil amb la cobertura
mínima de 300.000,00 euros, per sinistre per tal de cobrir els riscs derivats de l’obra,
testimoni de la qual haurà d’estar lliurada a l’Ajuntament abans que s’iniciï l’obra, tal
com s’estipula a la clàusula 23.2 d’aquest Plec.
4. Complir amb les mesures de seguretat i salut en el treball establertes al Pla de
seguretat i salut i a la legislació vigent, de conformitat amb la clàusula 31 d’aquest Plec.
5. Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, inclòs el compliment de les
condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable
al sector, de seguretat social, d’integració de les persones amb discapacitat, de protecció
de dades personals i en matèria mediambiental, de conformitat amb la clàusula 35
d’aquest Plec.
6. No cedir els drets i obligacions dimanants d’aquest contracte.
7. Executar les modificacions previstes o imprevistes del contracte.

E.3. Penalitats
1. S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació:
a) Per incompliment de les obligacions de caràcter especial: donarà lloc a la imposició
al contractista de les penalitats següents: com a regla general, la seva quantia serà
de l’1% de l’import d’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la
quantia de la penalització podrà arribar fins al 5% o al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per valorar la
gravetat.
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b) Per demora: quan el contractista, per causes a ell imputables, incorri en demora, en
els terminis fixats en el contracte, s’imposarà una penalitat diària de 500,00 euros
que es descomptarà de la certificació d’obra. Qualsevol endarreriment del
lliurament de l’obra derivat de subministraments i altres industrials vinculats al
contractista no deslliurarà al contractista de la seva responsabilitat. Cada vegada
que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per cent del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte.
c) Per compliment defectuós: si, en el moment de la recepció, les obres no es troben
en estat de ser rebudes per causes imputable al contractista, s’imposarà una
penalitat diària que, com a regla general, la seva quantia serà del 0,5% del
pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi
que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest supòsit, la penalitat podrà
arribar fins al 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment es tindrà en compte per valorar la gravetat. En tot cas, la imposició
de penalitats no eximirà el contractista de l’obligació legal de reparar els defectes.
d) Per incomplir criteris de valoració: Si, durant l’execució del contracte o al temps de
la seva recepció s’apreciés que, per causes imputables al contractista, s’ha
incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, s’imposarà
una penalitat diària, la quantia de la qual serà de l’1% del pressupost de contracte
llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és
greu o molt greu. En aquest supòsit, la penalitat podrà arribar fins a un 5% o fins al
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en
compte per valorar la gravetat. Es considerarà que l’incompliment afecta a un
criteri d’adjudicació quan, en descomptar un 25% de la puntuació obtinguda pel
contractista en el criteri d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no
hagués estat la millor valorada.
e) Els incompliments d’obligacions essencials s’imposaran penalitzacions de caràcter
greu o la resolució del contracte. En el primer cas, la tramitació serà l’establerta per
a les obligacions especials. La reiteració en l’incompliment d’obligacions essencials
o l’incompliment d’una segona obligació essencial comportarà la resolució del
contracte.
2. Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la
garantia, de conformitat amb l’article 194.2 de la LCSP.

E.4 Termini de garantia
S’estableix un termini de garantia d’ 1 any.
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No s’estableix un termini de garantia per la raó ....................
E.5. Direcció facultativa i responsable del contracte
El Director Facultatiu de l’obra serà l’arquitecte municipal.
E.6. Modificacions

SÍ
NO
E.7. Possibilitat de cessió
SI
NO
E.8. Subcontractació
Hi ha tasques crítiques
En aquest contracte, les tasques següents es consideren crítiques als efectes de l'article
215.2.e de la LCSP, raó per la qual no poden ser objecte de subcontractació sinó que
han de ser executades directament pel contractista principal:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Es considera que aquestes tasques són crítiques per les raons següents:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
No hi ha tasques crítiques
E.9 Assegurança de responsabilitat civil
L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista haurà
de ser de 300.000 euros.
E.10 Recepcions parcials
SÍ
NO
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E.11 Control de qualitat inclòs en el contracte

SÍ
NO

El tècnic/el cap de secció

El cap del servei
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