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EXA: 422/2021
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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES EN L’ENTORN URBÀ
EXTERIOR CAN CASALS, AL MUNICIPI DE LES BORGES DEL CAMP (BAIX CAMP)
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei
21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 5. que
“l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de l’habitatge i la
gestió d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions
urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments, i dins de les seves funcions
estableix a l’art. 3 ap. 1 b)” Promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics i la
rehabilitació o la remodelació d’aquests.
El 15 de novembre de 2018, el Departament de Cultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat
(actualment de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori) i l’Institut Català del Sòl van signar
un conveni per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric
convingudes amb ajuntaments per a l’any 2018, amb finançament provinent del Departament de
Territori i Sostenibilitat, establint-se, en la seva clàusula tercera, que serà l’INCASÒL l’encarregat
d’executar-les.
Entre les actuacions en aquest conveni s’incloïa l’actuació per a la Recuperació de Can Casals com a
equipament municipal, 2a fase, al municipi de Les Borges del Camp, amb una inversió total d’obra i
costos de gestió de 264.000 €, IVA inclòs, dels quals 120.000 € seran aportats per l’INCASÒL i els
144.000,00 € restants, l’Ajuntament de Les Borges del Camp.
El 7 de novembre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat (actualment de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori), l’Ajuntament de Les
Borges del Camp i l’Institut Català del Sòl, per a les obres de recuperació de Can Casals com a
equipament municipal, 2a fase, al municipi de Les Borges del Camp, per un import de 158.280,60 €,
IVA inclòs, dels quals 131.900,50 € corresponen a l’obra i 26.380,10 €, a honoraris tècnics i costos de
gestió.
El 23 de febrer de 2021, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Les Borges del Camp van signar una diligència
d’esmena d’error material per corregir la identificació incorrecta de l’actuació a executar. L’esmena al
conveni de 7 de novembre de 2019 rectifica el nom de l’actuació: allà on hi consta “per a l’execució de
les obres de recuperació de Can Casals com a equipament municipal, 2a fase” i haurà de constar “per
a l’execució de les obres en l’entorn urbà exterior de Can Casals”.
Vist l’informe de la necessitat de contractar l’execució de les obres del 5 de juliol de 2021, en el qual
queda suficientment motivat l’inici de l’expedient.
Per dur a terme aquesta licitació, a continuació se’n descriuen les seves característiques.

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació de les obres en l’entorn urbà exterior de Can Casals, al
municipi de Les Borges del Camp.

Respecte a la tramitació en lots, l’INCASÒL, tal com es preveu a l’article 99.3.b, tècnicament es
considera més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots l’objecte del contracte que
es proposa.
1.1 PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació previst és de 109.008,68 € (+21% d’IVA).
1.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte és de 109.008,68 €, més IVA, en aplicació de l’establert a l’article 101 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
1.3 TERMINI MÀXIM DE DURADA DEL CONTRACTE
S’estima una durada màxima del contracte de 5 mesos.
1.4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I DEL CONTRACTE
Donat que el Valor Estimat del Contracte és inferior a 500.000 € no serà exigible la classificació del
contractista, segons l’especificat a l’article 77.1a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
1.5 PROPOSTA D’ANUALITATS.
Tenint en compte el termini de les obres es fa l’estimació d’anualitats següent:
Anualitat 2022: 109.008,68 € (més IVA)
1.6 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions especials d’execució d’obligat compliment per part de
l’adjudicatari:
1.6.1 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’actuació
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres als usuaris, aquests treballs es programaran perquè no
afectin la circulació dels vianants, ni al trànsit de vehicles. Es garantirà el pas de persones i vehicles
per un pas alternatiu i s’adequarà la senyalització per evitar caigudes i accidents.
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres en el mobiliari urbà existent, en els elements fixes i edificis
propers, es garantirà la seva conservació.
Aquests treballs es coordinaran amb els serveis de l’Ajuntament de Les Borges del Camp.
Tal com recull el Plec de condicions generals, el contractista haurà de gestionar els permisos
municipals necessaris per a la implantació de tancaments i aplec provisionals, i es farà càrrec de les
taxes o impostos derivats.
1.6.2 Neteja
Durant la duració de les obres es realitzarà la neteja necessària per preservar l’aspecte de l’espai
públic i afavorir el bon funcionament.
Un cop finalitzades es realitzarà una neteja acurada de tota l’àrea afectada, incloses les zones
d’abassegament que es consideren repercutides en els preus unitaris i per tant, no són objecte
d’abonament independent.
Aquests treballs es coordinaran amb l’Ajuntament de Les Borges del Camp.

1.7 JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT D’EXIGIR EXPERIÈNCIA PROVADA DEL CAP D’OBRA
PROPOSAT EN ACTUACIONS SIMILARS
Atès que l’actuació preveu l’enderroc d’edificacions i posterior reconstrucció parcial de les mateixes
en zona de casc antic, les quals necessiten una coordinació exigent dels recursos per dur a terme
l’execució de les obres en el pressupost i termini màxims establerts, es fa necessària la demanda
d’experiència acreditada de la persona o persones delegades pel contractista per dirigir l’execució
física de les obres a fi de garantir la qualitat i condicions requerides.

Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i
del contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb
el contingut de la Llei esmentada.
S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de
l’adjudicatari.

Vistiplau, El coordinador de Projectes, Sr. Jordi Vidal de Puig
Conforme, El director de Projectes, Sr. Ferran Casanovas Boixereu
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ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES EN L’ENTORN
URBÀ EXTERIOR DE CAN CASALS, AL MUNICIPI DE LES BORGES DEL CAMP (BAIX
CAMP)
CRITERIS DE VALORACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES LLIURADES
Les ofertes lliurades es valoraran amb un màxim de 100 punts que es repartiran de la següent manera:
 Criteri d’adjudicació de preu
 Altres criteris de valoració automàtica:
Millora percentatge Control de Qualitat
Valoració Cap d’obra proposat

màxim 80 punts
màxim 20 punts
màxim 5 punts
màxim 15 punts

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació global (PG) més
elevada, després d’aplicar la següent fórmula:
PG= Puntuació de preu (màx. 80p) + Puntuació criteris de valoració automàtica (màx. 20p)

Els criteris de valoració són els següents:
1. Criteri d’adjudicació de preu (màxim 80 punts)
1.1. Procediment de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica
Per obtenir les puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:

  Of − Of m   1 
Peco, i = Peco, màx × 1 −  i
 ×  
  PC   VP 
essent:

Peco,i

la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua.

Peco,màx

Of i

la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 80 punts.

l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua.

Of m l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi presentat entre
totes les ofertes acceptables, independentment si finalment resulta ser desproporcionada o no.

PC el pressupost de licitació.
VP el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà VP = 5 / 3 ≅ 1,6666 
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà

Peco ,màx de punts.

1.2. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot
tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades per
distintes empreses que pertanyen a un mateix grup:
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( BOi ) tal com segueix:
 Of 
BOi = 100 × 1 − i 
 PC 

Of i és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables en base a la
solvència) i PC el pressupost de licitació.
on

Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( BOi ):

BM =

1 n
∑ BOi
n i =1

Essent

n el nombre d’ofertes amb la solvència.

Després es calcula la desviació estàndard ( σ ):
1/ 2
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σ =  i =1
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Si

n =1, es prendrà σ

Entre les

=0 .

n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n′ ofertes, que, a més a més, compleixin la condició:

BOi − BM ≤ σ
El conjunt d’ofertes n′ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència ( BR )
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa ( BOi ) respecte del pressupost de licitació ( PC )
sigui superior als següents valors:
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor
de la presumpció de temeritat:

BR =

1 n′
∑ BOi
n′ i =1

per als valors

BR (Baixa de referència) per determinar el límit

BOi − BM ≤ σ

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR + 2

- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 5

En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la informació necessària per
determinar si s’ha d’excloure o no.

2. Altres criteris de valoració automàtica (màxim 20 punts)
A continuació s’exposen els criteris tècnics a puntuar (amb la puntuació màxima per cada criteri), i els
criteris de puntuació en cada cas, i les condicions imprescindibles per puntuar la documentació lliurada.

2.1. Millora del percentatge destinat a Control de Qualitat (màxim 5 punts)
Millora del percentatge destinat als assaigs i anàlisis de materials sobre el pressupost de licitació de
les obres (PEC).
- Criteri de puntuació:
• La puntuació màxima serà de 5 punts.
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) estableix que el contractista abonarà les
despeses derivades dels assaigs i anàlisis de materials fins a l’1% de l’import d’adjudicació.
Es valorarà la millora d’aquest percentatge segons la següent taula:
Compromís de millora que suposi un increment fins al 2%
Compromís de millora que suposi un increment fins al 3%

3 punts
5 punts

- Condició imprescindible per puntuar:
• Emplenar i signar el document MODEL 1 de l’annex 3, on es manifesta el compromís de la millora
del percentatge destinat a Control de Qualitat.
2.2. Valoració del Cap d’obra (màxim 15 punts)
- Criteris de puntuació:
• La puntuació màxima serà de 15 punts.
Es valorarà l’experiència de la persona proposada desenvolupant el mateix càrrec pel qual se
l’oferta, corresponent a cap d’obra, en obres d’enderroc i/o d’edificació de nova construcció o
gran rehabilitació, en els termes establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE, acabades
durant els últims 8 anys, amb la finalitat de valorar la idoneïtat per a desenvolupar les tasques
encomanades.
Aquesta experiència es valorarà de la següent manera:
IA
1,5 IA
2 IA
2,5 IA

ACUM <
IA
<= ACUM < 1,5 * IA
<= ACUM < 2 * IA
<= ACUM < 2,5 * IA
<= ACUM < 3 * IA
ACUM >= 3 * IA

+
+
+
+
+
+

0 punts
5 punts
10 punts
12 punts
14 punts
15 punts

IA:
Import de l’Actuació que es licita
ACUM: Sumatori dels imports acumulats de les obres que es presentin.
Si s’han efectuat finals d’obra parcials d’una mateixa obra, només es consideraran aquells que
tinguin data d’acabament igual o posterior a 8 anys anteriors a la data de publicació de la present
licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

− Condicions imprescindibles per puntuar:
• Emplenar i signar el document MODEL 2 de l’annex 3, on es manifesta el compromís de designar
a la persona proposada com a Cap d’obra.
- És imprescindible adjuntar Currículum Vitae de la persona proposada com a Cap d’obra.
• Emplenar i signar el document MODEL 3 de l’annex 3, amb el resum d’un màxim de 5 actuacions
justificades, indicant finalment el pressupost Acumulat (ACUM).
- Només s’admeten actuacions d’enderroc i/o d’edificació de nova construcció o gran rehabilitació,
en els termes establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE.
- Només s’admeten obres amb data d’acabament d’obra igual o posterior a 8 anys anteriors a la
data de publicació de la present licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública o
Diari Oficial.
• Emplenar el document MODEL 4 de l’annex 3 (un per cada una de les obres justificades amb un
màxim de 5), on s’ha d’indicar en la casella corresponent, la documentació que s’adjunta de les
exigides al Plec de Clàusules Administratives Particulars per poder ser valorada com a experiència
del Cap d’obra.
- És imprescindible adjuntar l’acta de recepció (o document equivalent) de cada obra amb el
següent contingut:
- Signat per la Direcció Facultativa (DF), el promotor i l’empresa executora.
- Indicació expressa de la data de finalització
- Pressupost de l’obra, sense IVA (PEC)
- L’idioma dels documents seran català i/o castellà
- És imprescindible adjuntar un document que certifiqui (Certificat Cd’O.) de forma fefaent que la
persona proposada va ser el cap d’obra de l’obra justificada, signat per l’empresa que va
executar les obres, per una entitat oficial competent o per un professional acreditat.
- És imprescindible seguir els criteris de presentació del dossier adjunt al Plec de Clàusules
Administratives Particulars, per justificar la documentació tècnica i per puntuar en qualsevol
apartat.
- Es limita a 5 el número d’obres a presentar.
Els MODELS 1, 2, 3 i 4 estarà a disposició del licitador en format editable. El licitador haurà d’adjuntar-los
al sobre digital en format PDF.

3. Fitxa resum d’autovaloració de l’oferta presentada
El licitador haurà d’emplenar la Fitxa resum d’autovaloració de l’oferta segons el MODEL 5 de l’annex 3,
indicant en les caselles en blanc les dades corresponents a: Nom empresa, import de l’oferta econòmica
proposada (sense IVA), percentatge de millora del control de qualitat, l’import acumulat (ACUM) de
l’experiència justificada pel cap d’obra i compromís d’aplicació de metodologia BIM.
El MODEL 5 estarà a disposició del licitador en format editable. El licitador haurà d’adjuntar-lo al sobre
digital en format PDF.

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ANNEX 3 Models per presentar els criteris d’adjudicació
Apartat H2 quadre de característiques

MODEL 1
CONTROL DE QUALITAT

El/la senyor/a < >, amb DNI núm. < >, en representació de l’empresa < >, amb domicili al carrer <
>núm. < > de < > i amb CIF núm. < >., licitador en el concurs amb núm. d’expedient < > , sota la
meva responsabilitat,

DECLARO

1. Que em comprometo, que en el cas de ser adjudicatari del contracte per l’execució de les obres en
l’entorn urbà exterior de Can Casals, al municipi de les Borges del Camp, a acceptar una despesa
en concepte de control de qualitat fins al < > % del pressupost de licitació de les obres.

(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)

MODEL 2
DESIGNACIÓ CAP D’OBRA
El/la senyor/a < >,amb DNI. < >, en representació de l’empresa < >, amb domicili al carrer < >, núm.
< >, de < > i amb CIF núm. < >, licitador en el concurs amb núm. d’expedient < >, sota la meva
responsabilitat,

DECLARO
1. Em comprometo, que en el cas de ser adjudicatari del contracte per a l’execució de les obres en
l’entorn urbà exterior de Can Casals, al municipi de Les Borges del Camp, a què l’empresa
assigni a la gestió de les obres com a Cap d’obra, al senyor/a < >, amb la titulació de < >.
2. Que la persona designada té la suficient experiència demostrada en les mateixes funcions en obres
d’enderroc i/o d’edificació d’obra nova o gran rehabilitació, en els termes establerts a l’apartat 2.a i
2.b de l’article 2 de la LOE, acabades durant els últims 8 anys.
3. S’adjunta el Currículum Vitae de la persona proposada com a Cap d’obra.

(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)

MODEL 3
EXPERIÈNCIA CAP D’OBRA
El/la senyor/a < >,amb DNI. < >, en representació de l’empresa < >, amb domicili al carrer < >, núm.
< >, de < > i amb CIF núm. < >, licitador en el concurs amb núm. d’expedient < >, sota la meva
responsabilitat,
DECLARO
Que la persona responsable proposada per al càrrec de cap d’obra, <nom de la persona responsable
proposada> ha realitzat les següents obres exercint les funcions de Cap d’obra:
(Omplir el quadre adjunt)

Dades de les obres (**)

Fitxa per Obra

Data final
d’obra

Certif. Cd’O

PEC
(sense IVA)

Acta recepció

Títol obra

Doc. adjunta

1
2
3
4
5
Import total acumulat (ACUM)

(*)

Que totes les obres presentades són actuacions d’enderroc i/o d’edificació de nova construcció o gran
rehabilitació, en els termes establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE.
Que totes les obres presentades es van executar amb data d’acabament igual o posterior a 8 anys
anteriors a la data de publicació de la present licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública.
(*) És imprescindible adjuntar un document que certifiqui de forma fefaent que la persona proposada va
ser el cap d’obra de l’obra justificada, signat per l’empresa que va executar les obres i per una entitat
oficial competent o per un professional acreditat.
(**) Omplir amb una X els quadrats amb la documentació que s’adjunta a aquest quadre, de com màxim
5 actuacions, els imports de PEC de cada actuació proposada, i el PEC acumulat.

Signat,

(lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)

MODEL 4
FITXA DE CADA OBRA
Fitxa individual de cadascuna de les obres executades pel Cap d’obra proposat i que compleixen amb
tots i cadascun dels següents requeriments:


Que aquesta obra és una actuació d’enderroc i/o edificació de nova construcció o gran
rehabilitació, en els termes establerts a l’apartat 2.a i 2.b de l’article 2 de la LOE.



Que aquesta obra es va executar amb data d’acabament igual o posterior a 8 anys anteriors a
la data de publicació de la present licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública



Que la persona proposada ha desenvolupat la funció de Cap d’obra en aquesta obra.

Dades de l’obra (màxim 5) (*)

numerar les obres >

Descripció / ús

< descripció >

Emplaçament

< adreça >

Municipi

< municipi >

Data d’acabament

< data >

PEC (sense IVA)

< PEC >

Documentació que cal adjuntar
És imprescindible adjuntar l’acta de recepció (o document equivalent) de cada
 Acta de recepció

1

(**)

obra amb el següent contingut:
- Signat per la Direcció Facultativa (DF), el promotor i l’empresa executora.
- Indicació expressa de la data de finalització
- Pressupost de l’obra, sense IVA (PEC).



Certificat cap d’obra

És imprescindible adjuntar un document que certifiqui (Certificat Cd’O.) de forma
fefaent que la persona proposada va ser el cap d’obra de l’obra justificada, signat
per l’empresa que va executar les obres i per una entitat oficial competent o per un
professional acreditat.



Informació gràfica

Documentació gràfica que permeti valorar la dimensió de l’obra (fotografies,
plànols i/o referències de publicacions)

(*)

Omplir les dades sol·licitades en color vermell

(**)

Omplir amb una X els quadrats amb la documentació que s’adjunta a aquest quadre.

MODEL 5
FITXA RESUM D’AUTOVALORACIÓ
Cal omplir la fitxa adjunta en format Excel (en els llocs indicats) segons el següent model i adjuntar-la
en format PDF.

MODEL 5
FITXA RESUM D'AUTOVALORACIÓ
Actuació:
Municipi :
Expedient PEP:

OBRES EN L'ENTORN URBÀ EXTERIOR DE CAN CASALS
LES BORGES DEL CAMP
N/2797-02

Import Actuació (IA)
109.008,68 €
sense IVA

Introducció de dades per part de l'ofertant (omplir les cel·les en color blanc)
Empresa licitadora
Import de l'oferta econòmica proposada (sense IVA)

0,00 €

Percentatge de control de qualitat ofertat (ídem Model 1)

1

Import acumulat de les obres executades pel Cap d'obra (ACUM) (ídem import Model 4)

0,00 €

màxim
80

1. OFERTA ECONÒMICA
Import Actuació (IA)
sense IVA

Import oferta
sense IVA

109.008,68 €

0,00 €

% baixa Coeficient
100,00%

0,00
màxim
20

2. OFERTA TÈCNICA *

2.1 CONTROL DE QUALITAT ·màxim 5·
Compromís de millora que suposi un increment fins al 2%
Compromís de millora que suposi un increment fins al 3%

Puntuació
segons Plec

Puntuació
Oferta

Total

2
3

0
0

0

Puntuació
segons Plec

Puntuació
Oferta

Total

0
5
10
12
14
15

0
0
0
0
0
0

0

0,00 €

2.2 EXPERIÈNCIA CAP D'OBRA ·màxim 15·
ACUM < IA
IA <= ACUM < 1,5 * IA
1,5 IA <= ACUM < 2 * IA
2 IA <= ACUM < 2,5 * IA
2,5 IA <= ACUM < 3 * IA
ACUM > 3 * IA

109.008,68 €
163.513,02 €
218.017,36 €
272.521,70 €
327.026,04 €
>= 327026,04 €

PUNTUACIÓ TÈCNICA ESTIMADA

0

* La puntuació tècnica és estim ada a m anca de com provació de la docum entació per part de l'òrgan de contractació

