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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Servei de Comerç i Consum
(MR/ra)

INFORME
TÈCNIC
JUSTIFICATIU
SOBRE
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE COMPRA, DE CASETES DE FUSTA PER LA
REALITZACIÓ DE LA FIRA SANTA LLÚCIA I D’ALTRES FIRES TEMÀTIQUES I
ESDEVENIMENTS A LA CIUTAT DE SABADELL

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la compra de 40 casetes de fusta destinades a la
realització de fires temàtiques per la ciutat. La fira més important serà la de Santa Llúcia,
però també facilitaran i donaran suport a d’altres fires i esdeveniments que es puguin
realitzar a Sabadell. La instal·lació, muntatge i desmuntatge així com el manteniment,
anirà a càrrec del personal de l’Ajuntament o personal de suport.
2.-DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS A SUBMINISTRAR
El subministrament serà el de 40 casetes de fusta de mides exteriors aproximades
(Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm. Que siguin fàcils i ràpides de muntar i
permetin la unió entre dues d’elles, per convertir-se en una de sola.
Es valorarà un disseny de caseta plegable que sigui fàcil de transportar i emmagatzemar,
que la fusta vingui ja tractada per a exteriors en color marró, disposi d’un terra adequat,
sense barreres arquitectòniques per garantir l’accessibilitat a l’interior per a persones amb
discapacitat (cadira de rodes) i que permeti diferents configuracions segons les
necessitats de la fira o esdeveniment (veure dibuix següent): finestres amb mostrador o
obertes per davant sense cap finestra o mostrador.

1

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
INFORME TÈCNIC: INFORME TÈCNIC CASETES FUSTA 2020 INICI CONTRACTE
v5 Firmadoc

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: HHG0P-D7SG3-FYHKL
Data d'emissió: 9 de setembre de 2020 a les 08:02:08
Pàgina 2 de 11

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Tècnic Mig de Comerç de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 08/09/2020 13:01
2.- Cap de Servei de Comerç, Consum i Turisme de AJUNTAMENT DE SABADELL.Signat 08/09/2020 17:01

APROVAT
08/09/2020 17:01

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1080833 HHG0P-D7SG3-FYHKL E4064B0223C74ACF4E2A9C027DAA08DCB8A65D8B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Les característiques de les casetes de fusta a subministrar es detallen a continuació:
Estructura
• Parets prefabricades de (Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm i de
grossor a partir de 15 mm.
• Porta amb clau (inclòs el pany i un joc de dues claus) en un lateral de 90x190 cm
aproximadament (pas mínim per a una cadira de roda).
• Finestres d’obertura vertical al davant i als laterals de la caseta, a partir de
120x100 cm d’obertura.
• Teulada en dues fustes de 310x210 cm (suma total) i de grossor a partir de 15
mm. La teulada amb una inclinació estimada de 14º.
• Terra de fusta (Longitud x Amplada x Alçada) 300x200x200 cm i de grossor a
partir de 15 mm.
• Tota la fusta s’ha d’haver tractat degudament amb protector preservant de fustes i
pintura/ barnís protectora, per evitar danys d’humitats i radiació UV.
• Color de la pintura: marró.
Connexions elèctriques interior (una capsa segons esquema)
• 1 diferencial
• 1 magnetotèrmic de 10 A (llum)
• 1 magnetotèrmic de 16 A (endolls)
• 2 endolls

•

Punt de llum amb un fluorescent o similar a l’interior de cada caseta.

Connexió elèctriques exterior
• 1 connector de potència industrial femella format 3P+T.
•
•
•
•
•
•

Atribut
Valor nominal de corrent
Connector
Format del pol
Tensió nominal
Tipus de muntatge
Índex de protecció

Valor
16.0A
Femella
3P+T
415,0 V
Muntatge en panell
IP
IP67
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Altres elements
• Tots els cargols i elements necessaris pel muntatge de cadascuna de les casetes i
que formin part de l’estructura de les mateixes per a que aquestes puguin muntarse correctament.
Caseta de fusta especial
Una de les casetes a subministrar ha d’estar totalment adaptada a una persona amb
cadira de rodes, equipada amb una rampa d’accés per entrar-hi i sortir-hi amb cadira de
rodes, que el taulell estigui a l’alçada correcta d’una persona amb cadira de rodes i que
l’obertura i tancament de la finestra abatible convertible en taulell, pugui ser oberta i
tancada (amb o sense un mecanisme mecànic) per una persona amb cadira de rodes
sense necessitat de cap mena d’ajuda.
Amb els requeriments següents:
• Accés
La porta d’accés ha de tenir 100 cm (1 metre) d’amplada, obrir cap a fora i tenir el pany i
el pom a una alçada accessible.
En cas que el terra de la caseta estigui elevat respecte al terra. Caldrà una rampa de 2,5
metres ((20*100)/8) amb un pendent acceptable del 8%. La citada rampa té que tenir 90
cm de diàmetre, dos bordons laterals de dos dits d’altura per evitar caigudes laterals, i al
menys una barana de seguretat. L’esmentada rampa té que ser fixa.
• Porta/finestres/viseres
Les seves obertures i tancaments tenen que estar automatitzades amb un sistema que
sigui d’accés i manipulació fàcil.
• Mostrador
Té que tenir una alçada de 80 cm i una amplada de 70 cm, mesures adaptades per tal
d’accedir-hi i desenvolupar l’activitat de forma normal. Així mateix, té que disposar d’una
taula muntada a la part inferior del mostrador desplegable, que es pugui plegar sota el
mostrador.
• Interior
Poder fixar a les parets guies per muntar prestatgeries de forma accessible. Tots els
endolls, interruptors i qualsevol altre mecanisme tenen que estar completament a l’abast.
CPV: 45223822-4 - Elements prefabricats.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La Fira de Santa Llúcia de Sabadell és una manifestació tradicional i cultural del Nadal
que es remunta a l’any 1934. Aquest esdeveniment està organitzat per l’Agrupació Fira
de Santa Llúcia de Sabadell, associació sense ànim de lucre, i que fins a la darrera edició
cada participant aportava la seva caseta, així com tot l’equipament necessari. Es dona la
circumstància que l’equipament, especialment les casetes, no han estat renovades des
de fa molts anys. Amb el pas del temps els estils de les fires temàtiques han anat canviat
i ara l’Ajuntament de Sabadell vol donar un aspecte més estètic, i un aire més
entranyable i acollidor a aquesta tradicional fira, així com establir un estil propi per a
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d’altres fires temàtiques de la ciutat. Es per aquest motiu que s’ha estudiat la opció de
casetes de fusta valorant i decidint la opció de compra com a la millor opció, amb
l’objectiu d’optimitzar els recursos destinats i amb la voluntat de poder donar-li un ús a
d’altres fires i esdeveniments que es duguin a terme a la ciutat.
4.- JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic, el Servei de Comerç i Consum no disposa de recursos personals per tal d’atendre
de forma directa aquesta necessitat de fabricació de casetes de fusta.
La infraestructura municipal existent no és l’adequada per a dur a terme aquesta
fabricació que es considera que només el poden efectuar empreses especialitzades en el
sector. Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte no estan incloses en cap
altre contracte ni es realitzen directament pel Servei de Comerç i Consum de l’Ajuntament
de Sabadell. Degut a la impossibilitat de satisfer aquesta necessitat mitjançant el personal
propi del Servei de Comerç i Consum, es proposa la contractació externa del
subministrament esmentat, amb les característiques especificades a l’informe i als plecs
corresponents.
5.- JUSTIFICACIÓ DE LA INCONVENIÈNCIA DE LA DIVISIÓ PER LOTS
La inconveniència de licitar l’objecte del contracte dividit en lots, d’acord amb l’article 99
de la LCSP, ve donada perquè l’objecte del contracte és el subministrament d’un conjunt
de casetes que per raons estètiques han de ser totes idèntiques, ja que són per a una
mateixa fira, la Fira de Santa Llúcia, la més important de la ciutat i la que ha de donar un
aspecte autèntic de mercat nadalenc per a la ciutat.
6.- NATURALESA DEL CONTRACTE I TIPUS DE PROCEDIMENT
Aquest contracte administratiu té naturalesa de contracte de subministrament.
Considerant l’import del valor estimat del contracte i els criteris d’adjudicació, el
procediment d’adjudicació serà el procediment obert simplificat que regula l’article 159.1
de la LCSP.
7.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d’adjudicació és el de
53.719,00 € (IVA exclòs).
Exercici

Aplicació
pressupostària

2020

514/4391/62902

TOTAL

Projecte
pressupostari

Núm. apunt
previ

Núm.
referència

Total (IVA
inclòs)

2020/2/AJSBD/43
920200009972 22020008285 65.000,00€
Casetes de Nadal
65.000,00€
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El pressupost desglossat és el següent:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1080833 HHG0P-D7SG3-FYHKL E4064B0223C74ACF4E2A9C027DAA08DCB8A65D8B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Import IVA inclòs
a) Costos directes 1
Costos salarials (si formen part del cost)
Matèria Primera
......
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES
b) Costos indirectes 2
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial
Impostos
TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST BASE (costos directes + costos
indirectes)

7.900,00 €
32.619,00 €
€
40.519,00 €
8.400,00 €
4.800,00 €
11.281,00 €
24.481,00 €
65.000,00 €

Desglossament costos salarials, si s’escau:
Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència: Indústries de la fusta de la
província de Barcelona
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)
Nombre de
Categoria professional
Retribució salarial
treballadors/es
Oficial 1ª
1.649
1
Oficial 2ª
1.649
1
Ajudant
1.538
2
FORMA DE DETERMINAR EL PREU
A tant alçat:
SI

NO

Determinació per preus unitaris:
SI

NO

Detall preu (excepte tant alçat):
Concepte
Caseta de fusta normal (39)
Caseta de fusta especial (adaptada a
minusvalidesa) ( 1)
Altres modalitats:

Preu sense IVA

IVA ... %

Preu amb IVA inclòs

1.340€

281,4€

1.621,4€

1.459€

306,4€

1.765,4€

1

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment, com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
2
Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per
exemple la ma d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.
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8.- CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte determina l’òrgan de contractació així com, juntament amb
els criteris de valoració proposats, el procediment de licitació a seguir.
El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP és de
53.719,00 € (IVA exclòs).
No es preveu la pròrroga del contracte ni revisió de preus.
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import IVA
Total del valor estimat
Mètode de càlcul: A tant alçat

53.719,00 €
11.281,00 €
65.000,00 €

9.- FORMA DE PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària presentarà una única factura un cop lliurada la comanda amb
tots els elements sol·licitats.

10.- DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA
El contracte consisteix en el subministrament i posada a disposició de les 40 casetes de
fusta, en un sol lliurament, que s’haurà de realitzar en un termini màxim d’un mes a
comptar de l’endemà de la data de formalització del contracte.
No es preveu cap pròrroga.
11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

a)

b)

Criteri de selecció
Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a
80.000€ .

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Import:_________
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Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:
Import:_________

c)

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat

SOLVÈNCIA TÈCNICA
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys corresponents
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del
contracte.

S’acreditarà mitjançant certificats que han
d’indicar l’import, les dates i el destinatari
públic o privat. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà
als tres primers dígits dels respectius codis de
la CPV i l’import anual acumulat en el any de
major execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitjança del contracte.

a)

b)

Relació del personal tècnic o unitats tècniques, Declaració responsable acompanyada de la
estiguin o no integrats en l’empresa dels que
documentació acreditativa
es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.

c)

Descripció de les instal·lacions tècniques, de
les mesures emprades per garantir la qualitat i
els mitjans de’estudi i d’investigació de
l’empresa.

d)

Control efectuat per l’entitat del sector públic Certificat organisme corresmonent
contractant o, en el seu nom, per un organisme
oficial competent de l’Estat en el qual
l’empresari estigui establert, en relació a la
capacitat de protducció de l’empresari o sobre
els mitjans d’estudi o investigació amb que
compta, així com les mesures per controlar la
qualitat.

e)

Mostres, descripcions i
productes a subministrar

fotografies

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

dels Declaració responsable
certificats d’autenticitat

acompanyada

de
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f)

Certificats expedits per instituts o serveis Documentació acreditativa
oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acreditin la
conformitat
de
productes
perfectament
detallada mitjant referències a determinades
especificacions o normes tècniques.

g)

Indicació dels sistemes de gestió de la cadena
del subministre, inclosos els que garanteixin el
compliment de les Convencions fonamentals
de l’Organització Internacional del Treball i de
seguiment que l’empresari pugui aplicar en
l’execució del contracte,
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Declaració
responsable
amb
menció
expressa de les normes tècniques o
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
Indicació del personal tècnic o de les unitats
Declaració responsable
tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, especialment
aquells encarregats del control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les Declaració responsable
mesures emprades per garantir la qualitat i els
mitjans de’estudi i d’investigació de l’empresa.

12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica (80%)
a) Oferta econòmica: Fins a 45 punts. El pressupost base de licitació podrà ser millorat a
la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 45 punts, d’acord amb el següent criteri:
- 45 punts a la màxima baixa oferta
- 0 punts si no es presenta baixa
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera lineal d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació = 45·

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – [Max]

[Lic]: Preu de licitació
[Max]: Oferta amb màxima baixa
[Oferta]: Oferta a valorar

b) Augment de prestacions a l’interior i exterior de les casetes: Fins a 35 punts. Es
valorarà que s’augmenti la quantitat mínima d’elements previstos a l’espai interior i
exterior de la caseta i sempre que sigui possible, per la tipologia d’elements a instal·lar i
utilitat. Es valoraran de la següent manera:
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Per cada element addicional a l’interior de cada caseta: 5 punts
Per cada element addicional a l’exterior de cada caseta: 7 punts

Criteris que depenen d’un judici de valor (20%)
a) Disseny i originalitat dels motius: Fins a 20 punts. Es valorarà el disseny que es
consideri més adequat per a la celebració de la Fira de Santa Llúcia, així com la vistositat
i originalitat de la caseta i la inclusió de sistemes de configuració que facin que les
casetes siguin polivalents per altres fires i esdeveniments del municipi. L’oferta
s’acompanyarà d’un projecte amb les casetes a subministrar, a excepció, en el seu cas,
dels elements addicional que s’ofertin per tal que siguin valorats mitjançant
fórmula automàtica. Es valorarà el disseny innovador de les casetes, la facilitat de
muntatge i desmuntatge de les mateixes, el seu manteniment i la seva polivalència a
l’hora de configurar-les segons les necessitats de la fira o esdeveniment.
13.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Membres
Presidència

Secretaria
Vocal
Vocal

Titulars
Suplents
(noms i cognoms / càrrec)
(noms i cognoms /càrrec)
Sra. Mercè Ruiz Serrano (cap del Sr. Francisco Pérez Morales
Servei de Comerç i Consum)
(coordinador de l'Àrea
Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu)
Sr. David Cabezuelo Valencia
Sra. Cristina Muñiz Olivera (cap
(secretari general)
de Secció de Consum)
Sr. Rafael Arroyo Blanco (tècnic Sr. Marcel Tarrés i Camprubí
de comerç)
(cap de Secció de Mercats)
Sra. Montserrat Jorba Muñoz,
Sr. Miquel Àngel Pérez Cantos
(viceinterventora)
(cap de Secció de control
Posterior)

14.- GARANTIES
La garantia definitiva serà del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
Termini de garantia:
Els elements subministrats hauran de tenir garantia durant el termini que estableix la
normativa vigent i en cas de vicis o defectes durant el termini de garantia, l’Ajuntament
reclamarà al contractista que reposi els elements que siguin inadequats o que els repari,
d’acord amb l’article 305 de la LCSP.

15.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà de conformitat amb el Plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquest contracte.
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16.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
El lliurament inclou obligatòriament el transport i la disposició de tot el material
subministrat en el lloc que el tècnic responsable del Servei de Comerç i Consum indiqui, o
en el seu defecte, el personal de la Secció de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Sabadell
que rebi el material, indiqui al representant de l'empresa adjudicatària. La descàrrega del
material anirà a càrrec del personal de l’Ajuntament o personal de suport mitjançant toro
mecànic elevador.

17.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les 40 casetes s’hauran de lliurar a la plaça del Doctor Robert de Sabadell, i allà es
donarà el suport tècnic necessari per part de l’empresa adjudicatària amb personal propi,
perquè els operaris designats per l’Ajuntament de Sabadell puguin procedir a la
descàrrega mitjançant toro mecànic elevador propi i el muntatge de les casetes
subministrades segons les instruccions de muntatge que indiqui el personal tècnic de
l’empresa adjudicatària. Els retards en el lliurament seran comunicats per l'empresa al
tècnic responsable del Servei de Comerç i Consum, i podrà ser causa de sanció o de
resolució de contracte. El transport, descàrrega o qualsevol manipulació del material o
despesa addicional en el seu lliurament, així com el suport tècnic pel muntatge estaran
inclòs en el preu del mateix.
Les operacions de descàrrega del material subministrar es realitzaran en les condicions
de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per als vianants,
vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en coneixement de la
Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les condicions relatives a
senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són previsibles alteracions del trànsit,
aquest extrem serà també expressament comunicat amb anticipació al departament de
Policia Municipal, qui n’establirà les condicions adients.
Els elements subministrats hauran de ser de qualitat contrastada i hauran de complir amb
la normativa vigent. Es valorarà especialment la seva gestió ambiental i ètica.
Els materials de fusta hauran de portar certificats de producció sostenible tipus FSC,
DGQA o PEFC.

18.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim assegurat: 1.000.000 € per sinistre
19.- REVISIÓ DE PREUS
No s’escau revisió de preus.
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20.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1080833 HHG0P-D7SG3-FYHKL E4064B0223C74ACF4E2A9C027DAA08DCB8A65D8B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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El responsable del contracte és el tècnic de comerç, Rafael Arroyo Blanco.
21.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions contractuals.
22.- SUBCONTRACTACIÓ
Es permet subcontractar el 100% de l’objecte del contracte.
23.- CESSIÓ
No s’autoritza la cessió.

Per tot això
ES SOL·LICITA que duguin a terme els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació
que té per objecte el subministrament de casetes de fusta per la realització de la Fira
Santa Llúcia i d’altres fires temàtiques i esdeveniments a la ciutat de Sabadell, pressupost
base de 53.719,00 € ( IVA exclòs).
Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Mercè Ruiz Serrano
Cap de Servei de Comerç i Consum

Rafael Arroyo Blanco
Tècnic de comerç
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