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Núm. expedient.: X2022000323
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT, IDONEITAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE D’OBRES D’ACTUACIONS NECESSÀRIES PER EVITAR LES
FILTRACIONS D’AIGUA AL PAVELLÓ I A LES ZONES COMUNES DEL COMPLEX
ESPORTIU MUNICIPAL D’ANGLÈS – FASE 1
El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els arts. 28.1 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.

NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS QUE PRETE NEN COBRIRSE I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE PER
SATISFER-LES (ARTICLE 28.1 I 116.A.E) LCSP)
NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS
L’Ajuntament d’Anglès disposa d’un Projecte bàsic de les intervencions a realitzar al
complex esportiu que inclou el pavelló i la piscina municipal situada a la Zona Esportiva –
Barri Cuc, S/N d’Anglès, signat per l’enginyer industrial Marc Ventós Lario a 14 de
setembre de 2020.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Degut a la necessitat de que el projecte executiu es presentés el més aviat possible per
poder executar algunes de les actuacions recollides en el Projecte bàsic, s’acorda amb el
tècnic redactor del projecte executiu que aquest es dividiria en dues parts.
La primera part consta d’una fase (Fase 1) on es recullen les actuacions necessàries per a
evitar filtracions al pavelló i a les zones comunes piscina-pavelló, actuacions del projecte
bàsic 1.1 Humitats canals coberta (segellat remats xapa) del pavelló, 1.2 Humitats Juntes
tancament placa prefabricat del pavelló, 1.3 Humitats remats trencaaigües finestres del
pavelló, 1.4 Retirada folrat de fusta i repintat del pavelló i 2.3 Humitats Canals de les zones
comunes piscina-pavelló.
La segona part constarà de tres fases que es podran executar independentment i no
necessàriament de forma successiva, sinó que en funció de les necessitats s’executarà les
actuacions de la fase que es decideixi executar. Aquesta segona part es trobarà dividida en
les següents fases:
-Fase 2: Actuacions del projecte bàsic 4.1 Millora entorns piscina exterior, 4.2 Arranjament
caseta màquines antiga de la piscina exterior, 4.3 Nova tanca perimetral de la piscina
exterior i 4.5 Repassos jardineria de la piscina exterior.
-Fase 3: Actuacions del projecte bàsic 1.5 Millora mòduls portes sortida d’emergència
façana Nord-Oest del pavelló, 2.1 Redistribució entrada – Nova zona polivalent de les
zones comunes piscina – pavelló, 5.1 Nou accés coberta façana nord i escales addicionals
de la coberta i 5.2 Línia vida de la coberta.
-Fase 4: Actuacions del projecte bàsic 3.1 Reposició conductes instal·lació climatització,
shunt i xarxa piscina de la piscina interior, 3.2 Renovació interior dels vestuaris de la
piscina interior i 3.3 Sortides d’emergències vestuaris de la piscina interior.
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Aquest contracte es centra en les obres de la fase 1 que corresponen a les actuacions
necessàries per a evitar filtracions de diferents orígens i condensacions al pavelló i a les
zones comunes piscina-pavelló, que són les patologies més urgents que el complex
esportiu presenta per fer-ne front.
Les actuacions per evitar les filtracions i condensacions al pavelló i a les zones comunes
piscina-pavelló es concentren: en el pavelló, a les canals de recollida d’aigües, a les juntes
tancaments verticals de formigó prefabricat, a les finestres del costat nord-oest, i en el
folrat interior de façana nord-oest; i a les zones comunes piscina-pavelló, a les canals.
Segons l’informe de disponibilitat de terrenys de data 22/03/2022, s’ha consultat
l’inventari general de béns de l’Ajuntament d’Anglès, i aquest immoble consta que
l’Ajuntament d’Anglès és titular del DRET D’ÚS.

OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte són les obres previstes en el Projecte executiu de les actuacions
necessàries per a evitar filtracions al pavelló i zones comunes del complex esportiu
municipals d’Anglès – Fase 1, redactat per l’enginyer industrial Marc Ventós Lario, i aprovat
definitivament per la Junta de Govern Local en data 03/02/2022.
El Codi grup CPV corresponent és: 45212290-5 “Reparación y mantenimiento de
instalaciones deportivas”

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
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TERMINI I LLOC D’EXE CUCIÓ
Es preveu un termini d’execució de les obres d’UN MES I MIG, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació del replanteig o de la data de notificació de
l’aprovació del Pla de seguretat i salut presentat pel contractista (d’aquests dos supòsits,
es tindrà en compte la data d’aquell que esdevingui en darrer lloc).
El lloc d’execució és el pavelló i zones comunes del complex esportiu municipal d’Anglès.

Divisió en lots (ART.116.4.G LCSP)
Aquest contracte no és susceptible de divisió en lots, atès que la realització independent
de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria la correcta
execució des del punt de vista tècnic. A més caldria exigir una coordinació i planificació
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es pretenen aconseguir.
Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’unes obres a executar
en una única actuació i mateix àmbit.

Justificació de l’elecció del procediment de licitació (article 116.4.A LCSP)
En compliment del que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el
procediment seleccionat ha estat un procediment obert simplificat en tractar-se d’un
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contracte d’obres el qual es compleixen tots els requisits estipulats en l’article 159.1 de la
llei 9/2017, de 8 de novembre:
a) El seu valor estimat és inferior a 2.000.000€ d’euros.
b) Els criteris d’adjudicació són quantificables mitjançant fórmules.

DADES ECONÒMIQUES: V ALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB UNA
INDICACIÓ DE TOTS EL S CONCEPTES QUE L’IN TEGREN, INCLOENT ELS
COSTOS LABORA LS, SI N’HI HA. (ARTICLE 116.4.D) LCSP)
El pressupost del contracte
Pressupost d’execució material ............................................................. 67.042,30€
13% despeses generals sobre 67.042,30.............................................. 8.715,50€
6% Benefici industrial sobre 67.042,30.................................................. 4.022,54€
Subtotal
79.780,34€
21% IVA sobre 79.780,34.. .................................................................... 16.753,87€
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
96.534,21€
El valor estimat del contracte és de 79.780,34€ i es justifica de la següent manera:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Pressupost del contracte
79.780,34€

Pròrrogues
-

Modificacions
-

VEC
79.780,34€

Anualitats previstes: 2022

CLASSIFICACIÓ (116.4.B)
Segons l’article 77 de la LCSP, per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui
superior a 500.000€, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de
l'objecte del contracte correspongui serà obligatòria i acreditarà la seva solvència
econòmica i financera i tècnica per contractar. Vist que el projecte que es licita té un import
inferior, no és obligatòria la classificació del contractista, però po drà acreditar-se la
següent:
Grup: C (Edificaciones)
Subgrups: 1 a 9 (Demoliciones; Estructuras de fábrica u hormigón; Estructuras metálicas;
Albañilería, revocos y revestidos; Cantería y marmolería; Pavimientos, solados y alicatados;
Aislamientos e impermeabilizaciones; Carpintería de madera; Carpintería metálica)
Categoria: 1, quantia del contracte és inferior o igual a 150.000€
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CRITERIS DE SOLVÈN CIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I
FINANCERA; CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ (ARTICLE 116.4.C)
Atès que l'expedient de contractació es tramita mitjançant el procediment obert simplificat,
els licitadors estaran exempts del requisit d'acreditar la solvència tècnica o professional, el
qual es valorarà i es comprovarà per mitja de la inscripció de l'empresa al Registre
electrònic d'empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLECE).
Es preveuen els següents:
A) Solvència econòmica/financera:
1. Criteri: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
de l’activitat de l’empresari,
2. Mínim: haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
(79.780,34€) quan la seva duració sigui inferior a un any.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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3. Mitjà d’acreditació: comptes anuals aprovats i dipositats en el registre mercantil o
en el registre oficial que correspongui. O la declaració de l’impost de societat on
consti una xifra de volum de negocis de l’import mínim que s’estableix.
4. A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a
acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació
consideri apropiat.
b) Solvència Tècnica o profess ional:
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional
per a l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el
coneixement tècnic, eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els
mitjans següents:
1. Criteri: Relació de les obres realitzades en els 5 últims anys, avalada per certificats
de bona execució que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat
d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.
2. Mínim: El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major
execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte, és a dir,
79.780,34€ (import sense IVA).
3. Mitjà d’acreditació:


Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.



Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant
un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta
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d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a
5 anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per altres mitjans, sense que se li pugui exigir
aquest mitjà.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS
Els licitadors han d’acreditar, en cas de resultar adjudicataris i durant tot el termini
d’execució del contracte, l’adscripció de:
 Encarregat d’obra amb un mínim de 5 anys d’experiència. En l’oferta cal presentar
declaració responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas de
resultar adjudicatari caldrà presentar Currículum. L’Ajuntament d’Anglès podrà
requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència
requerida.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (ARTICLE 116.4.C) LCSP)
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cada un d’ells.
En compliment del que estableix l’article 146.2 LCSP, s’ha escollit una pluralitat de criteris
d’adjudicació amb l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions a realitzar, les
característiques dels productes, i l’eficiència en la prestació del servei objecte del
contracte, d’acord amb el detall següent.

A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 %)
- Fins a un màxim de 80 punts, Oferta Econòmica.
- Ampliació del termini de garantia 20 punts

1. Preu ofertat: fins a 80 punts
Els licitadors presentaran el preu, calculat d’acord amb els amidaments que figuren al
pressupost que acompanya el plec de condicions tècniques i els amidaments relatius a les
actuacions previstes.
El licitador que iguali el pressupost de licitació obtindrà 0 punts. L’empresa amb l’oferta
econòmica més baixa tindrà la màxima puntuació (80 punts). La resta d’empreses rebran
la puntuació de forma proporcional, segons la següent fórmula.
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On
Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques
tècniques del contracte (qualitat, materials, condicions...) estan molt determinades i es vol
incentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la
màxima puntuació a la millor oferta, allunyant-se les puntuacions molt més, entre elles,
respecte de les altres fórmules. Aquesta fórmula estableix que la diferència de punts
atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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2. Ampliació termini de garantia fins a 20 punts
L’ampliació del termini de garantia: s’atorgaran fins a 20 punts per l’ampliació del termini
de garantia per sobre del previst en el PCAP, a raó de 10 punts per any de més.
En tot cas, l’Ajuntament d’Anglès es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article
150.3 LCSP.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES
En relació al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors
anormals o desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85
del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I CLÀUSULES SOCIALS
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
6
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L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment, durant dos mesos
seguits, serà motiu de rescissió del contracte.



Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el
disposat en els col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa
disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus
treballadors.



Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en
el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix
com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui
directament a l'empresa subcontractista.



Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació
donarà audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies
al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de
contractació farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb
detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes deslliuradors.



L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades: L’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzada la prestació.

MODIFICACIÓ DEL CONT RACTE
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017, de 9
de novembre de 2017.

SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES
La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen a l’àrea de
Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Anglès; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà
accés, en qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra.
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AJUNTAMENT D'ANGLÈS
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DOCUMENT

1.- CPISR-1 C FRANCISCO JAVIER SERRA SERIÑA (Enginyer), 23/03/2022 17:10
2.- EUGÈNIA IGLESIAS BERINI (SIG) (TAG), 24/03/2022 10:16

RESPONSABLE DEL CONT RACTE
El responsable del contracte, el Director de l’0bra, està pendent de determinar.

Anglès, signat electrònicament

Xavier Serra Serinya
Enginyer tècnic municipal

Eugènia Iglesias Berini
Coordinadora SSTT

8

