Expedient 401/2021
CONTRACTACIÓ
CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE LA
SELVA DEL CAMP

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27 D’ABRIL DE 2021
Proposta d’acord d’aprovació de la relació valorada de les ofertes presentades al
concurs de licitació del servei de redacció de les obres d’ampliació de la
residència i centre de dia “El Vilar” de La Selva del Camp.

ANTECEDENTS
En data 8-4-2021 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per participar en
el procediment obert, de tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa
amb diversos criteris de valoració, per a la contractació del SERVEI DE REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
I CENTRE DE DIA “EL VILAR” DE LA SELVA DEL CAMP, de conformitat amb el plec
de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta contractació.
La Mesa de contractació, reunida en sessió del dia 13-4-2021, va procedir a l’obertura
del sobre A i del sobre B dels arquitectes que han participat en aquest procés de licitació
i que són les següents:
ARQUITECTES

JOSEP MARTI BORRAS
CARLES BUSQUETS ROSICH
Examinada la documentació administrativa continguda al sobre A, s’admeten tots els
licitadors, no excloent-se’n cap.
Examinada la documentació continguda al sobre B, que correspon a la documentació
relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, aquesta passa als
serveis tècnics perquè emetin el corresponent informe valoratiu, d’acord amb el plec de
clàusules.

La Mesa de contractació reunida en sessió 20-4-2021, va procedir en sessió pública a
donar compte de l’informe tècnic i a l’obertura de la documentació continguda en el sobre
C.
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El contingut de l’informe tècnic de valoració del sobre B és el següent:

<<
1. Descripció de les fases d’obra

CARLES BUSQUETS ROSICH
En aquest apartat descriu amb una estructura clara les fases de les obres. No
obstant això, no preveu la fase d’obra de les diverses instal·lacions a fer i/o ampliar
les existents, per la qual cosa tampoc preveu l’afectació dels serveis al funcionament
de la residència.
En les primeres fases d’obra, corresponent a la realització de l’estructura (pilars,
sostres, coberta i escales), manifesta que l’accés a l’obra es realitzarà per les
escales interiors de la residència i que caldrà concretar amb els responsables del
centre quina escala i quin ascensor es podran utilitzar, així com els horaris d’entrada
i sortida de treballadors i materials.
Posteriorment i un cop executades les noves escales proposades a la nova
distribució de la residència, exposa que es podran utilitzar aquestes per poder
accedir a l’obra i les actuals, mantenint-les fins gairebé al final de l’obra, per poder
ser utilitzades pels usuaris de la residència.
Pel que fa als aspectes informatius i no limitatius que es podran incloure
s’observa el següent:
− No identifica ni exposa cap fase crítica.
− No exposa cap necessitat específica a considerar
− No adopta cap mesura de prevenció de molèsties
− Pel que fa al manteniment de la mobilitat ordinària i accessibilitat als
equipaments durant l’obra (Residència, Centre de Dia, CAP), tal com s’ha
exposat anteriorment s’utilitzaran en els primeres fases les escales interiors de
la residència per accedir a l’obra tant pels treballadors com el material, així com
de l’ascensor. A més, durant la demolició de les escales actuals en fases i en
cas d’emergència, es preveu provisionalment habilitar un pas d’evacuació que
comunicarà amb les noves escales per l’interior d’una habitació.
Per tant, la descripció de les fases d’obra no és completa i entenem que amb
aquesta proposta d’accessibilitat en algunes fases d’obra es veurà afectada en algun
moment la mobilitat de la residència, com també l’activitat al habilitar un pas
d’evacuació en cas d’emergència per dues habitacions.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
En aquest apartat desenvolupa l’execució de les obres. A més, en l’apartat 4 de
la memòria tècnica, així com en el plànol annex es comprova la realització d’obres
per la modificació d’alguns espais a la planta baixa i primera, per tal d’atendre les
necessitats amb l’increment de places de residents.
Aquestes modificacions contemplen l’ampliació d’alguns espais (cuina,
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bugaderia, vestidors, sala de rehabilitació...), redistribució d’altres espais (morgue,
zona de manualitats, motricitat, perruqueria,...) creació de nous espais (espai de net
i brut)
Pel que fa als aspectes informatius i no limitatius que es podran incloure
s’observa el següent:
− Detalla com a fases crítiques durant l’obra el punt de fase d’obra on es
connectaran les instal·lacions existents amb les noves (climatització, electricitat,
aigua, ACS, ventilació, evacuació d’aigües residuals,...), de manera que caldrà
preveure i coordinar la seva execució amb l’activitat de la residència per causar
la mínima afectació a aquesta.
− No exposa cap necessitat específica a considerar
− No adopta cap mesura de prevenció de molèsties
− Pel que fa al manteniment de la mobilitat ordinària i accessibilitat als
equipaments durant l’obra (Residència, Centre de Dia, CAP), exposa que
s’habilitarà una accés exterior a la planta segona pels treballadors i materials i
així no interferir amb l’accessibilitat ni amb l’activitat de la residència.
Per tant, la descripció de les fases d’obra no és del tot completa i entenem que
l’accessibilitat i l’activitat de la residència no es veurà afectada durant l’execució de
les obres a la planta segona, però no s’ha previst l’afectació durant les obres que
afectaran en els modificacions a la planta baixa i primera de la residència.
2. Acompliment dels requisits tècnics i legals d’una residència assistida
CARLES BUSQUETS ROSICH
Revisada la relació de normativa tècnica a complir es comprova que enumera
normativa que ha tingut en compte a la proposta d’ampliació de la residència els
diferents espais que composaran aquesta, així com els requisits i prescripcions
mínimes que han de complir.
Tot i amb això, enlloc indica les ràtios emprades i/o la norma considerada. En
definitiva, no queden acreditades les ràtios que defineix la normativa corresponent.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
En aquest apartat enumera la normativa tècnica general de compliment i també
justifica el compliment de la proposta d’ampliació de la residència amb les condicions
materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials que determina
l’Annex I del Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització
administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments Socials, de manera que queda acreditada l’ocupació màxima
per a establiments residencials de capacitat superior a 25 residents.
Així doncs, queda acreditat el compliment de les ràtios permeses.
3. Nombre, tipus i descripció de les habitacions
CARLES BUSQUETS ROSICH
En aquest apartat proposa 27 habitacions individuals i 4 habitacions dobles amb
bany inclòs, on es preveu una ampliació de 35 places. També es descriuen aquests
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tipus d’habitacions, així com la seva composició i funcionalitat. A més proposa dos
unitats de convivència.
En conclusió, aquest apartat queda acreditat amb l’exposat a la documentació
presentada i cal destacar les dues alternatives que proposa per les habitacions
individuals, una amb bany compartit per cada dos convivents, essent aquests espais
més amplis pels usuaris i permetent l’accés al personal als armaris i banys sense
molestar als residents, i l’altra amb bany individual per cadascun
JOSEP MARTÍ BORRÀS
En aquest apartat proposa 2 habitacions individuals amb bany inclòs i 17
habitacions dobles, on es preveu una ampliació de 36 places. També es descriuen
els tipus d’habitacions, així com la seva composició i funcionalitat.
En conclusió, aquest apartat queda acreditat amb l’exposat a la documentació
presentada.
4. Proposta orientativa de la distribució de la planta
CARLES BUSQUETS ROSICH
La proposta orientativa de distribució de la planta segona ocupa tot l’edifici i la
divideix en dos unitats de convivència totalment independents. Cada unitat de
convivència està composta de les seves habitacions, el seu menjador-estar i la seva
terrassa (aquestes darreres dependències orientades a sud). A l’interior de la planta
es troben la zona de vestidors de personal.
A més, preveu dues noves escales exteriors per tal de donar compliment a les
amplades exigies el CTE-DB-SI, fet que comportarà la demolició de les existents.
També es preveuen les afectacions previstes a les plantes inferiors.
Pel que fa a les habitacions, es preveu un nombre 27 habitacions individuals i 4
habitacions dobles, tot i que a la proposta de distribució de la planta es
comptabilitzen 25 habitacions individuals i 5 habitacions dobles
Així doncs, es valora bé la proposta de distribució de la planta, tanmateix no es
compleix amb el nombre mínim d’habitacions dobles que estableix el plec de
clàusules administratives particulars: les habitacions es distribuiran les places de
nova creació entre habitacions dobles (mínim 50%) i habitacions individuals.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
La proposta orientativa de distribució de la planta segona ocupa tot l’edifici, on
gairebé ¼ part és ocupada per una terrassa i al resta esta composta per les
habitacions, un menjador, una sala d’estar, la zona de personal (vestidors) i les zones
comunes.
També es preveuen les afectacions previstes a les plantes inferiors amb la
modificació d’alguns espais a la planta baixa i primera, així atendre les necessitats
amb l’increment de places de residents.
Aquestes modificacions contemplen l’ampliació d’alguns espais (cuina,
bugaderia, vestidors, sala de rehabilitació...), redistribució d’altres espais (morgue,
zona de manualitats, motricitat, perruqueria,...) creació de nous espais (espai de net
i brut).
Pel que fa a les habitacions, es preveu un nombre 2 habitacions individuals i 17
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habitacions dobles.
Així doncs, es valora bé la proposta de distribució de la planta i compleix amb el
nombre mínim d’habitacions dobles que estableix el plec de clàusules
administratives particulars: les habitacions es distribuiran les places de nova creació
entre habitacions dobles (mínim 50%) i habitacions individuals.
5. Conclusió en relació a la viabilitat de les obres
CARLES BUSQUETS ROSICH
Preveu un cost estimat d’1.249.500,00 € (IVA no inclòs) per la realització de 1380
m2 d’obra nova, 50 m2 d’elements a reformar i 40 m2 de terrassa exterior.
Pel que fa la funcionalitat de l’edifici resultant, tot i que s’exposa en l’apartat
antecedents es valora. En aquest apartat cal destacar la proposta de funcionalitat
basada en dues unitats de convivència totalment independents (on cada unitat
disposa del seu menjador-estar, terrassa i habitacions) i el model Housing (similitud
al concepte de llar).
Així doncs, es valora bé aquest apartat.
JOSEP MARTÍ BORRÀS
Preveu un cost estimat d’1.405.000,00 € (IVA no inclòs) per la realització de 1300
m2 d’obra nova, 400 m2 d’elements a reformar.
Amb relació a la viabilitat de les obres justifica que l’estructura de l’edifici està
prevista i preparada per al remunta d’una planta més, de manera que facilitarà el
treball de la nova estructura.
A més, la nova planta preveu que sigui autònoma pels residents i tingui tots els
serveis pel seu funcionament diari a la mateixa planta sense necessitat de
desplaçaments verticals.
També es preveu que la part nova es construeixi amb la màxima eficiència
energètica (aïllaments a l’evolvent, fusteria exterior, control solar amb lamel·les
orientables, energies renovables per la producció ACS, calefacció i refrigeració,
enllumenat amb làmpades de baix consum i detectors de presència).
Així doncs, es valora bé aquest apartat.
PUNTUACIÓ TOTAL
MEMÒRIA TÈCNICA
1. Descripció de les fases d’obra

ARQUITECTE
Carles Busquets Rosich

Josep Martí Borràs

4

6

2. Acompliment dels requisits
tècnics i legals d’una residència 4
assistida
3. Nombre, tipus i descripció de les
7
habitacions
4. Proposta orientativa de la
7
distribució de la planta
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7
6
12

5. Conclusió en relació
viabilitat de les obres
TOTAL PUNTUACIÓ

a

la

4

4

26

35

>>
Pel que fa al contingut del sobre C corresponent a la proposició econòmica, l’oferta
presentada per cada un dels licitadors és la següent:
Carles Busquets Rosich: 47.000 € (IVA no inclòs)
Josep Martí Borràs: 43.250 € (IVA no inclòs)
Es sol·licità al Sr. Josep Martí Borràs que justifiques el preu presentat.
En data 27-4-2021 la mesa de contractació es reuneix novament per a donar compte a
la mesa del contingut de l’informe tècnic de justificació del preu presentat pel Sr. Martí,
i realitzar la corresponent proposta d’adjudicació a aquesta Junta de Govern.
<< L’informe tècnic indicat té el següent contingut:
S’emet emeten el següent informe relatiu a la baixa temerària de l’arquitecte JOSEP
MARTÍ BORRÀS i a la vista de la documentació complementària rebuda:

ANTECEDENTS
Una vegada celebrada la Mesa de Contractació en data 20 d’abril de 2021, on s’acorda
requerir a l’arquitecte JOSEP MARTÍ BORRÀS per a que justifiqui documentalment la
possibilitat d’executar el contracte de servei “Redacció del projecte bàsic i executiu de
l’ampliació de la residència “El Vilar” de la Selva del Camp” amb la seva oferta
presentada i en precisi les condicions atès que es tracta de baixa temerària.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix a l’article 149 que:
Quan s’identifiqui una o diverses ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, s’ha de
requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat i donar-los un termini suficient
perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o
de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat
de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes, en particular, pel que fa als valors següents:
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-

-

-

L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o
el mètode de construcció.
Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els
serveis o executar les obres.
La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar
els productes, prestar els serveis o executar les obres.
El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota
de mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201.
La possible obtenció d’una ajuda d’Estat.

D’acord amb l’esmentat i vist el document, de data 21 d’abril de 2021, de justificació de
l’oferta presentada per l’arquitecte JOSEP MARTÍ BORRÀS sobre la baixa temerària
realitzada en el preu presentat al concurs pel contracte de servei “Redacció del projecte
bàsic i executiu de l’ampliació de la residència “El Vilar” de la Selva del Camp”, s’ha
analitzat la documentació presentada i la justificació de les condicions favorables.

VALORACIÓ
Documentació presentada:
A. Argument de l’oferta

Justificació condicions favorables:
A. Argument de l’oferta
A la documentació exposa:
-

En primer lloc, que va ser autor del projecte i director de les obres del
Centre d’Atenció Primària (CAP) i de la Residència el Vilar a la Selva
del Camp i per tant coneix a la perfecció.

-

En segon lloc, que per la redacció del projecte del CAP i la Residència
actual va haver de realitzar els càlculs de l’estructura i fonamentació
per poder preveure en un futur l’ampliació objecte del present
projecte, pel que disposa dels càlculs i els plànols de l’estructura
objecte de la present licitació i únicament caldrà adaptar-los a la
normativa vigent.
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-

En tercer lloc, que l’any 2009 va fer l’estudi per l’ampliació de la
residència que ara ha sortit a licitació, pel que disposa dels plànols
de l’ampliació en CAD tant de l’edifici existent com els de l’ampliació.

-

En últim lloc, que les despeses fixes del despatxa són mínimes, ja
que no té personal laboral contractat i des de fa uns anys treballa
amb col·laboradors externs.

CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es considera que amb les diferents
justificacions presentades per l’arquitecte JOSEP MARTÍ BORRÀS queda
adequadament argumentada i acreditada l’oferta presentada amb un valor de 43.250,00
€ (IVA no inclòs).
Sens perjudici de sotmetre-ho a judici de la mesa de contractació i, a la vista del que
estableix l’article 95.2 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i en la vigent Llei de
contractes del Sector públic a l’article 107.2, per la necessitat de garantir una major
seguretat respecte al compliment de l’oferta, es contempla la possibilitat d’establir
garanties complementàries amb un increment del percentatge de garantia de fins a un
5% de l’import d’adjudicació del contracte, havent-se de constituir per tant una garantia
definitiva de fins un màxim d’un 10% del preu del contracte.>>

La puntuació total obtinguda per cada un dels licitadors és la següent:

PUNTUACIÓ TOTAL

MEMÒRIA TÈCNICA

ARQUITECTE
Carles Busquets Rosich

Josep Martí Borràs

Sobre B
Sobre C

26

35

36,81

40

TOTAL PUNTUACIÓ

62,81

75

El licitador que ha obtingut una millor puntuació és l’arquitecte Sr. JOSEP MARTÍ
BORRAS, amb el DNI 39830347M, proposant a l’òrgan de contractació l’adjudicació
d’aquest concurs a aquesta empresa.
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FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades al concurs de licitació del servei de redacció de les obres d’ampliació de la
residència i centre de dia “El Vilar” de La Selva del Camp, segons la qual l’oferta que
ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives
aprovat al seu dia, és la presentada pel Sr. JOSEP MARTÍ BORRAS, amb el DNI
39830347M, pel preu de 43.250 € (IVA no inclòs)
Relació classificada de les proposicions:
Núm. Ordre

Empresa

1

Josep Martí Borràs
Carles Busquets Rosich

2

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

75
62,81

Segon.- Requerir a l’arquitecte Sr. JOSEP MARTÍ BORRAS, per tal que, en el termini
màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació:
- - aporti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
- acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import del 10% del preu
d’adjudicació.
- altra documentació especificada en el plec de clàusules administratives
Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, i en tal
cas, es procedirà a demanar la documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
Quart.- Notificar el present acord a l’arquitecte JOSEP MARTI BORRAS.”
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Contra aquest acord no podeu interposar cap recurs ja que es tracta d’un acte de tràmit
que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no determina la
impossibilitat de continuar el procediment, no produeix indefensió ni perjudici irreparable
a drets i interessos legítims, segons determina l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense
perjudici que pugueu oposar qualsevol al·legació en qualsevol moment del procediment,
abans de la resolució definitiva, davant del mateix òrgan que l’ha dictat
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