Ajuntament de Rodonyà
INFORME UNITAT RESPONSABLE (MEMÒRIA JUSTIFICATIVA)
Títol: Memòria justificativa per la contractació de de les obres incloses en el
projecte "piscina municipal" per l'Ajuntament de Rodonyà
Tipus intern preceptiu
Identificació Àrea promotora:
Àrea: Àrea d'Alcaldia
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Identificació del responsable:
Enric Ferré Ginovart, alcalde de l'Ajuntament de Rodonyà trasllado la necessitat de
contractació que es detalla a continuació:
1. OBJECTE
Objecte del contracte:
L'objecte del present contracte és la construcció d'una nova piscina municipal i una
piscina de clapoteig que complementen un projecte anterior de construcció d'uns
vestidors per les pistes esportives i les piscines municipals.
El promotor és l'Ajuntament de Rodonyà (Alt Camp).
El projecte ha estat redactat per l'equip tècnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal del
Servei d'Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona. L'autor del projecte
és Jaume Mutlló Pàmies, arquitecte col·legiat amb el número 11946-6 del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya.
S'adjunta:
Obres: Projecte d'obres
CPV: 45212212-5 Treballs de construcció de piscines; 39370000-6 Instal·lacions de
tractament d'aigües; 45231112-3 Instal·lació de sistema de canonades
Divisió en lots:
LOT

OBJECTE

CPV

Lot 1

Piscines i entorn

45212212-5

Lot 2

Instal·lacions hidràuliques i sistema de depuració 39370000-6
45231112-3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Enric Ferré Ginovart - DNI ** (SIG) el dia 05/10/2020 a les 13:36:55

Ajuntament de Rodonyà
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Com a continuïtat de les actuacions de millora de les infraestructures esportives
municipals, es pretén realitzar la construcció d'una piscina i una piscina de clapoteig a
la zona esportiva.
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L'Ajuntament disposa d'una zona equipaments a l'est del centre urbà on s'hi ubiquen
diferents equipaments esportius i educatius. El recinte de la piscina forma part d'aquest
conjunt esportiu i està situat entre el carrer Prat de la Riba i el carrer Francesc Macià.
L'accés al conjunt es realitza des del carrer Prat de la Riba per un pas a través de les
pistes esportives i disposa d'un segon accés des d'un carrer semipeatonal perpendicular
als anteriors.
L'equipament de la piscina comparteix els serveis i els vestidors amb les pistes
esportives. Aquests vestidors es van construir l'any passat, i el 19 de desembre de 2019
es va procedir a la recepció de l'obra.
Descripció segons el projecte redactat:
El 12 de desembre de 2019 es va aprovar definitivament el projecte "piscina municipal",
per delegació del Ple, per Decret de l'Alcaldia núm. 2019-311. El projecte inclou:


Construcció de les piscines i platges exteriors: construcció de la piscina gran,
d'una segona piscina de clapoteig i el condicionament de les zones de platja, així
com l'adaptació dels accessos.



Sistema de depuració: Les depuracions de les piscines s'instal·laran a una
cambra de depuració prevista als vestidors, ubicada en un soterrani de l'edifici
dels nous vestidors.

Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials:
Les obres han de ser executades per una empresa de construcció amb la capacitació
tècnica suficient.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per
executar una obra d’aquestes característiques.
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Preus unitaris
Pressupost base de licitació:
376.801,64 €, IVA inclòs, amb la següent distribució per lots:
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Lot 1

El pressupost base de licitació de la contractació és de 257.830,87 €, IVA inclòs:

Lot 2

El pressupost base de licitació de la contractació és de 118.970,77 €, IVA inclòs:
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Valor estimat del contracte: 329.256,31 €, atenent al següent detall:




Import global estimat total – 311.406,31 €
Import de les pròrrogues – 0,00 €
Import de les modificacions – 17.850,00 €

Per lots:
VEC Lot 1
VEC Lot 2

230.933,36 €
98.322,95 €
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Revisió de preus:
No
Existència de crèdit:
Aplicació pressupostària: 2020/01/342/62206/01
Exercici: 2020
Import: 311.406,31 €
Percentatge IVA: 21%
Import IVA: 65.395,32 €
Total (IVA inclòs): 376.801,64 €
En relació a la despesa, es farà la tramitació anticipada de l'expedient.
L'expedient de contractació es podrà tramitar anticipadament, segons estableix l'article
117.2 de la LCSP. Si es dona tal supòsit, es farà constar aquesta circumstància de forma
expressa.
Atès que el finançament d'aquest contracte depèn d'un préstec, d'acord amb la DA 3.2
de la LCSP, l'adjudicació queda sotmesa a la condició suspensiva de la consolidació
efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert Simplificat
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
Condicions especials d'execució del contracte:
Les condicions especials en relació amb l'execució, d'obligat compliment per part de
l'empresa o les empreses contractistes són:
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a) Amb caràcter d'obligació contractual essencial:
- En el cas que l'empresa adjudicatària hagi de contractar a noves persones per a
l'execució del present contracte, obligatòriament, aquestes contractacions hauran de
ser persones en situació d'atur, prèviament inscrites com a demandants d'ocupació
al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i que no cotitzin a cap dels règims de la
Seguretat Social.
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En el seu cas, s'acreditarà obligatòriament aquesta condició mitjançant la
presentació de la documentació següent a requeriment del Responsable del
contracte:
- declaració responsable on s'indiqui qui són els treballadors o treballadores
destinats a l'execució de l'obra que compleix el requisit esmentat
- document en vigor de la inscripció al SOC i informe de vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social dels treballadors o treballadores
- còpia dels contractes dels treballadors o treballadores
- relació nominal de treballadors (RNT) dels mesos d'execució del contracte
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte de conformitat amb la
clàusula 37 del present plec.
b) Sense caràcter d'obligació contractual essencial:
- L'empresa contractista té l'obligació de complir de manera estricta amb el pagament
de les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini
legalment establert.
- L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions salarials dels
treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
El seu incompliment serà causa d'imposició de penalitats de conformitat amb la
clàusula 27 del present plec.
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en l'execució del contracte.
Durada: Per lots:
Lot número 1: 6 mesos
Lot número 2: 5 mesos
Els adjudicataris de cadascun dels lots s'hauran de coordinar per a l'execució de les
obres atès que un lot no es pot executar sense l'altre. L'acta de comprovació del
replanteig per al lot 2 es farà un mes després de la data de l'acta de comprovació del
replanteig del lot 1, atesa la necessitat de treballs previs del lot 1 per poder iniciar els
obres compreses en el lot 2.
Prorrogable:
No
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Termini de garantia previst: 12 mesos
Criteris de solvència per a la selecció dels licitadors:
Lot 1
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Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un
import igual o superior a 346.400,04 € (IVA no inclòs), corresponent a 1,5 vegades el
valor estimat del lot 1 (VEC lot 1: 230.933,36 €).
Mitjà d'acreditació: Inscripció en el Registres Oficials de Licitadors o per mitjà els
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigues inscrit
o, pels dipositats en el registre en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil el poden acreditar el volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o mitjançant
les declaracions fiscals presentades.
Solvència tècnica o professional:
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc
d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els
certificats esmentats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat
competent.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres
executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es
compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació
d'aquell en el capital social d'aquesta.
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.
Requisits mínims: 161.653,35 €, corresponent al 70% del valor estimat del Lot 1. (VEC
lot 1: 230.933,36 €)
Mitjà d'acreditació: Els certificats de bona execució indicaran l'import, les dates i el lloc
d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals
es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
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Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mitjançant la classificació, s'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de
la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:
Grup C, Subgrup 2, Categoria 2
Lot 2
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Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un
import igual o superior a 147.484,42 € (IVA no inclòs), corresponent a 1,5 vegades el
valor estimat del lot 2 (VEC lot 2: 98.322,95 €).
Mitjà d'acreditació: Inscripció en el Registres Oficials de Licitadors o per mitjà els
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigues inscrit
o, pels dipositats en el registre en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil el poden acreditar el volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o mitjançant
les declaracions fiscals presentades.
Solvència tècnica o professional:
Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per
certificats de bona execució; aquests certificats han d'indicar l'import, les dates i el lloc
d'execució de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si s'escau, els
certificats esmentats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat
competent.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en
els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres
executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es
compleixi aquesta condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació
d'aquell en el capital social d'aquesta.
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.
Requisits mínims: 68.826,07 €, corresponent al 70% del valor estimat del Lot 2 (VEC lot
2: 98.322,95 €).
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Mitjà d'acreditació: Els certificats de bona execució indicaran l'import, les dates i el lloc
d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals
es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.
Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mitjançant la classificació, s'haurà d'acreditar el fet d’estar en possessió de
la classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:
Grup J, Subgrup 5, Categoria 1
Criteris per adjudicar el contracte:
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Criteris objectius:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a la millor relació qualitat preu per a cadascun dels lots:
- Oferta econòmica ......................................................................... fins a 50 punts.
1.- Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació al
pressupost base de licitació:
Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)] * 100
L'assignació de punts que correspon a cada percentatge de baixa es farà mitjançant una
distribució lineal entre els punts indicats:
- Sense baixa: 0 punts.
- Baixa major: 50 punts.
La fórmula que s'utilitzarà en l'assignació de punts és la següent:
Puntuació = (percentatge baixa de l'oferta * núm. màx. punts) / percentatge baixa màxim
2.- Ampliació del termini de garantia sobre el previst al present plec de clàusules.
Ampliació en 6 mesos ( termini total 18 mesos)................ 4 punts
Ampliació en 12 mesos ( termini total 24 mesos)................ 8 punts
Ampliació en 18 mesos ( termini total 30 mesos)................ 12 punts
Ampliació en 24 mesos ( termini total 36 mesos)................ 16 punts
Ampliació en 30 mesos ( termini total 42 mesos)................ 20 punts
Composició de la Mesa de contractació, i si escau Comitè d'experts:
President: Enric Ferré Ginovart
Vocal: Cristina Andreu Domingo
Vocal: Xavier Pérez Plana
Vocal: Albert Jené Pla
Vocal: Josep Maria Boada Fusté
Vocal: José Arjona Cruz
Secretària: Cristina Andreu Domingo
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Modificació del contracte:
La modificació del contracte es durà a terme en els supòsits següents:
Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de
modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es descriuen a continuació :
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1 – Moviment de terres. Durant l'execució de terres poden aparèixer imprevistos que no
s'han detectat a l'Estudi Geotècnic o passos d'instal·lacions que no s'han localitzat
durant la redacció del projecte. En el cas que apareguin aquests imprevistos la Direcció
Facultativa definirà la solució que millor s'adapti a aquesta realitat.
S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que
suposarien aquestes modificacions seria com a màxim de 17.850,00 €.
La necessitat de modificació del contracte serà posada de manifest pel responsable del
contracte el qual emetrà el corresponent informe justificatiu. L'òrgan de contractació
acordarà, si s'escau la modificació previ informe de la secretaria i la intervenció
municipal.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l'establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clàusula només podran
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article
205 de la LCSP.
Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat
que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que
excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del
percentatge indicat, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la
conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es
resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.
En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no
tindrà dret a reclamar cap indemnització.
Responsable del contacte: director facultatiu de l'obra
Documentació adjunta:
Obres: Projecte d'obres
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
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