Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Serveis tècnics municipals
Exp. 1492/2020

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DENECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
REFORMA DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES OFICINESDE LA DUANA DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA RÀPITA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE D’ECONOMIA DIGITAL I
DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT – PROJECTE BEC“.

1) Antecedents
L’edifici de les antigues oficines de la Duana de Sant Carles de la Ràpita es troba situat
a la Plaça Carles III número 48, amb façana d’inspiració clàssica i de certa
representativitatque es troba inclosa al catàleg municipal de patrimoni arquitectòniclocal
com a element número C.04.

L’edifici, des d’inicis del segle XXI, es troba pràcticament en desús. L’any 2015 per
motius d’urgència l’òrgan ministerial llavors titular de l’immoble hi va realitzar obres de
substitució dels forjats. Es conserven, amb tot això, a banda de la façana
representativa, l’estructura de suport vertical, de coberta i l’escala de comunicació,
trobant-se la resta d’instal·lacions, aïllaments i serveis bàsics o materials d’acabat
totalment obsolets. En la seva part posterior, presenta un pati obert connectat amb
accés pel carrer de Sant Jordi.
L’edifici és propietat de l’Administració General de l’Estat i actualment l’ús del mateix
està cedit a aquest ajuntament per un termini de 50 anys segons el conveni de cessió
d’ús signat entre ambdues administracions en datat 7 d’octubre de 2019.
Tal com especifica l’informe justificatiudel Tècnic de promoció econòmica, de data 29
d’abril de 2020, per tal de poder efectuar les obres de rehabilitació necessàries de
l’edifici Duanes, l’ajuntament va estudiar diverses possibilitats de finançament
mitjançant subvencions i, en aquest sentit el Govern de Catalunya, de conformitat amb
els paràmetres de la Unió Europea, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya
2020 (en endavant ECAT 2020), el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el
sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més
integrador.
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Per altra banda, la mateixa Plaça Carles III forma part de l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya, com a element central i principal ordinador de l’espai urbà
de la nova fundació il·lustrada de la ciutat a partir l’any 1780.
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L'ECAT 2020 identifica, entre altres, els següents àmbits prioritaris d'actuació de les
polítiques públiques: l’ocupació i formació, la innovació i coneixement, el dinamisme
empresarial, i l’anomenada economia verda.

• Crear un centre de referència per impulsar els nous models de negoci basats
en l’economia blava.
• Impulsar i promocionar les activitats de recerca, desenvolupament i innovació
liderades per les empreses, i donar suport a la creació i consolidació
d'empreses innovadores basades en l’explotació sostenible del capital natural
vinculat a tots els sub-sectors de l’economia blava.
• Impulsar la transferència de coneixement i la cooperació entre empreses i
centres de recerca en matèria d’economia blava.
• Retenció de talent a través de les oportunitats que es generaran en matèria
d’oportunitats laborals i professionals, sigui amb projectes d’emprenedoria o
d’industrialització, per a les persones amb especialitzacions tècniques, joves o
professionals amb trajectòria en cicle de formació.
Amb aquests objectius que es persegueixen mitjançant aquest projecte, l’àrea de
promoció econòmica d’aquest ajuntament pretén contribuir a rebaixar la taxa d'atur,
millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i contribuir al
desenvolupament econòmic del municipi en primer lloc i del territori com a
conseqüència d’aquest esdevenint aquest projecte una de les activitats d'interès
general, social i econòmic impulsades pels ens locals.
Tot i que la Generalitat de Catalunya, a data del present informe, està pendent
d’adjudicar les subvencions i donats els objectius del projecte que s’ha presentat, es fa
del tot necessari iniciar tots els tràmits que estiguin a l’abast de la corporació per tal de,
en primer lloc adequar l’espai on es pretén realitzar el projecte (edifici Duanes) i, en
segon lloc, implementar el projecte bEc per tal d’aconseguir els objectius indicats.
Amb tot,i tal com resulta de la Providència de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2020,queda
justificada la necessitat i idoneïtat per a iniciar els tràmits per a portar a terme les obres
i actuacions necessàries en l’esmentat edifici de les antigues ofricines de la Duana,
havent-se d’encarregar prèviament el corresponent projecte per a l’execució de les
obres objecte de la subvenció de referència, quedant motivada la incoació de
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Aquest ajuntament va presentar-se a la convocatòria del Programa operatiu d'inversió
en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, juntament amb altres
entitats del territori, de conformitat amb les determinacions de les bases, mitjançant el
projecte bEc (Blue Economy Center), per ubicar a l’edifici Duanes. Es tractarà d’un
espai (Edifici Duanes) on podran accedir les start-ups i empreses per tal de millorar els
seus productes i serveis i incorporar el coneixement específic fruit dels processos
d’innovació, la comunitat educativa i cientifica, les persones per a compartir
experiències i coneixements, etc. En definitiva, actuarà com a motor de
desenvolupament. Centralitzarà serveis per ajudar a les empreses a adaptar-se per ser
competitives i, per tant, s’aconseguirà un impacte positiu sobre l’ocupació i la millora
socioeconòmica. Els objectius del projecte bEc a ubicar a l’edifici Duanes, tal com
resulta de l’informe del Tècnic de promoció econòmica esmentat, són:
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l’expedient corresponent atès l’interès general implicat, i així poder justificar la
subvenció sol·licitada en termini en el cas que finalment l’esmentada subvenció sigui
atorgada.
2) Dades generals
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’”EDIFICI DE LES
ANTIGUES OFICINES DE LA DUANA DE SANT CARLES DE LA RÀPITA PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE D’ECONOMIA DIGITAL I DE TRANSFERÈNCIA DEL
CONEIXEMENT – PROJECTE bEc“.
Pressupost aproximat estimatiu: 675.000€ (Import amb IVA inclòs), que es desglosa de
forma orientativa en:
Obra: 330.000,0 € (Pressupost d’Execució Material- PEM,
sense despeses generals, benefici industrial ni IVA)
Equipament, mobiliari i/o senyalització: 138.500,0€ (PEM,
sense despeses generals, benefici industrial ni IVA)
ENTITAT:
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
REPRESENTAT PER L’ALCALDE-PRESIDENT:
Josep Caparrós i Garcia
Plaça Carles III, 13
Sant Carles de la Ràpita
97740100
P4313800G
alcaldia@larapita.cat
www.larapita.cat

3) Descripció de l’immoble
Amb façana d’inspiració neoclàssica, presenta tres obertures amb arc de mig punt en
planta baixa i balconada de balustres a la planta primera amb 3 finestrals que es
coronen cadascuna d’elles per un frontó triangular. El remat de la façana es realitza per
una cornisa de certa magnitud de reminiscències clàssiques. La façana és l’únic
element inventariat en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic Local.
L’àmbit on s’ubica l’equipament es troba adjacent a la zona d’espectativa arqueològica
amb la fitxa de patrimoni local A-26.
L’edifici actualment presenta les següents superfícies, del qual se n’adjunta un croquis
annex a la present:
Superfície de la parcel·la cadastral:

278 m²

Ocupació en planta baixa:
Superfície construïda pl. 1a:

188 m²
155 m²
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ADREÇA:
MUNICIPI:
TELÈFON:
CIF:
MAIL:
WEB:
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Superfície construïda pl. 2a.

155 m²

Superfície útil planta baixa:
+ Pati obert en planta baixa:
Superfície útil planta primera:
+ Terrassa oberta planta primera:
Superfície útil planta segona:
+ Terrassa oberta planta segona:

138 m²

Total superfície construïda:
Total superfície útil:

75 m²
113 m²
30 m²
73 m²
47 m²
498 m²
324 m²

4) Objecte del Contracte
L’objecte del present expedient de licitació és la definició dels treballs per tal de
contractar la redacció del Projecte bàsic i executiu de reforma i adequació de l’”Edifici
de les antigues oficines de la Duana de Sant Carles de la Ràpita per a la implantació
d’un Centre d’Economia Digital i de transferència del coneixement – projecte bEc”.

lumínic,

Com a preu d’execució material (PEM, sense despeses generals, benefici industrial ni
IVA) de l’obra es considera el següent pressupost de referència de forma indicativa:
1. Obra 330.000,00€
2. Mobiliari, equipament i senyalització : 138.500,00€
Queda inclòs dins de l’objecte del contracte la redacció dels documents tècnics i altres
estudis necessaris per a la prestació de l’objecte del contracte, tals com poden ser
l’aixecament topogràfic o l’actualització cartogràfica, l’estudi de mecànica del sòl si
resulta necessari o d’altres per al correcte desenvolupament del treball de l’equip o
persona redactora del projecte. No formaran part, per altra banda, d’aquest concepte,
quan sigui causa excepcional degudament justificada imprevisible i fortuïta.
Així mateix queda inclosa en l’objecte del contracte la relació i interlocució amb els
organismes sectorials i companyies subministradores de serveis.
5) Programa funcional o de necessitats
La rehabilitació d’edificis preexistents amb un sistema estructural prefixat com és el
cas, amb estructura de suport vertical de murs de càrrega laterals i interiors, la
conjuminació entre necessitats d’espais en relació capacitat de l’edifici preexistent i en
relació a l’optimització de la capacitat dels costos de l’obra,en resulta més dificultosa.
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El projecte bàsic i executiu consta de les següents parts:
− Estudi de Seguretat i Salut.
− Projectes parcials d’instal·lacions (electricitat, climatització,
telecomunicacions, accessibilitat universal, protecció contra incendis).
− Projecte parcial de mobiliari, equipament i/o senyalització.
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Per tant, el programa funcional que s’indica a continuació ha d’entendre’s com a obert
amb lapossibilitat d’ajustos o variacions sempre que signifiquin una millora dels espais
finals de l’objecte a convenir:
A. Planta baixa: Es concep la planta baixa com a un espai de relació més pública
i que pugui independitzar-se de les plantes altes en casos necessaris com
poden ser presentacions públiques. En aquesta planta s’hi preveuen els
següents espais:
o Recepció/ administració amb un màxim de 3-4 llocs de treball.
o Zona d’arxiu
o Sala multi-ús d’uns 36 m 35 m²
o Sala de petites presentacions d’uns 50 m².
o Serveis higiènics públics / neteja
o Espai d’instal·lacions
o Espai de telecomunicacions

C. Planta segona: Planta principal de cotreball, d’investigació, divulgació o
recerca empresarial:
o Sala de treball compartit principal
o Serveis higiènics / neteja
o Instal·lacions / espai de servidors
Respecte l’edifici preexistent es fa menció a mode merament indicatiu dels aspectes o
possibilitats a considerar:
• Eliminació dels 2 petits patis de ventilació interior.
• Possibilitat de cobriment i adscripció com a espai útil interior de la
terrassa oberta de la planta 2a.
6) Elecció del procediment
Per tal de garantir els principis de la contractació del sector públic es proposa la utilització
del procediment obert simplificat amb diversos criteris per a la seva adjudicació.
7) Pressupost del contracte
El pressupost del contracte detalla tots el conceptes definits a l’article 100 de la LCSP
d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Plec de clàusules
administratives.
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B. Planta primera: Planta principal de co-treball, d’investigació, divulgació o
recerca empresarial:
o Sala de treball compartit principal
o Sala de reunions d’uns 12 m²
o Despatxos potencialment individualitzables de superfície útil mínima de
6 m²
o Serveis higiènics / neteja
o Instal·lacions / espai de servidors
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Com a regla per a determinar el preu del contracte, s'indica a la LCSP que en aquells
serveis en què el cost econòmic principalsiguin els costos laborals, hauran de
considerar
els
termeseconòmics
dels
convenis
col·lectius
sectorials,
nacionals,autonòmics i provincials aplicables al lloc de prestació deels serveis.

A tal efecte, s’ha pres de referència, entre d’altres, els següents convenis col·lectius:
• Resolució de 7 d'octubre de 2019, de la Direcció general de Treball, per la qual
es registra i publica el XIX Conveni col·lectiu de sector d'empreses d'enginyeria
i oficines d'estudis tècnics tècnics (codi de conveni núm. 99002755011981) BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2019.
• Resolució de 30 de desembre de 2016, de la Direcció General del Treball, per
la que se registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de empreses
d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics.
• Resolució de 12 d’abril de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació de la rectificació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de
treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per l’any 2019
(codi de conveni núm. 3000145011994).
• Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per
la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu general del sector de la
construcció.
• Resolució TSF/2442/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i
despatxos de Catalunya per als anys 2017 i 2018 (codi de conveni núm.
7900037501994).
• Resolució de 3 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la
província de Tarragona per als anys 2018-2021 i les taules salarials per l’any
2018 (codi de conveni núm. 43000145011994).
El mètode de càlcul utilitzat és el preu habitual del mercat dels serveis a contractar, que
engloba la totalitat de l’objecte del contracte, i en el que s’han tingut en compte els
costos salarials de la província de Tarragona així els mitjans auxiliars i materials
necessaris per a la prestació del servei que es descriu al punt 2 d’aquesta memòria.
El Pressupost base de licitació del contracte que en resulta ascendeix a un import net
de 24.793,39€ (IVA no inclòs),5.206,61 € d’IVA,essent 30.000,00-€ amb el
corresponent 21% d’IVA inclòs que es detalla en el quadre adjunt:
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A tal efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de
l’Autordel Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social
o mútues,etc.) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i
d’empresa, lloguers,amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de
transport per desplaçaments,material d’oficina, maquinaria, i programes necessaris,
etc.).
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COSTOS DIRECTES
Honoraris professionals
Honoraris administratius i de gestió
Reprografia/desplaçaments/dietes i altres
Visat col·legial
Benefici oficina
COSTOS INDIRECTES
Despeses corrents de local - lloguer
Amortitzacions, consums, subministres, utillatges , etc.
Gestoria, assessorament, assegurances i mútues
Altres
TOTAL

17.603,31
1.487,60
991,74
0,00
1.487,60

991,74
743,80
743,80
743,80

24.793,39

En relació al pressupost base de licitació, es considera que el seu import és suficientper
poder abonar els salaris del personal que executarà el contracte d’acord amb
lescondicions estipulades als convenis col·lectius existents.
Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.
8) Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte detalla tots el conceptes definits a l’article 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Plec de clàusules
administratives.

El valor estimat inclou el preu, i els honoraris, indemnitzacions, dietes, o altres formes
de remuneració. No es preveuen altres formes opcionals eventuals en l’execució del
contracte que puguin repercutir en el valor estimat del mateix. I, així mateix, les millores
proposades no són valorables a efectes del valor estimat.
El valor estimat del contracte en resulta un import de 24.793,39 € (IVA no inclòs).
Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.
9) Necessitat d’externalització
L’equip compost pels Serveis Tècnics Municipals que disposa l’Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita, atès el volum d’estudis, informes, memòries i projectes que li són
encarregats i la seva dotació de personal, no pot realitzar les assistències inherents a
l’execució d’aquests amb mitjans personals propis, essent la funció d’aquest personal el
seguiment i la supervisió tècnica i administrativa dels estudis i projectes i la coordinació
dels diferents serveis externalitzats associats a la correcta execució de l’encàrrec.
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El mètode de càlcul utilitzat és el preu habitual del mercat dels serveis a contractar, que
engloba la totalitat de l’objecte del contracte, i en el que s’han tingut en compte els
costos salarials de la província de Tarragona així els mitjans auxiliars i materials
necessaris per a la prestació del servei que es descriu al punt 2 d’aquesta memòria.
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És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis esmentat, les
funcions principals del qual són la redacció d’un projecte bàsic i executiu en condicions
satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte pel medi ambient.
10) Divisió en lots
Les tasques de redacció són desenvolupar una proposta integrada dels aspectes
tècnics, d’accessibilitat, de seguretat i mediambientals, amb la qual cosa, per motius de
coordinació i de responsabilitat, no és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.
11) Codificació segons el Reglament Europeu del Vocabulari Comú dels Contractes
Públics
71242000-6

Elaboració de projectes y dissenys, pressupostos.

12) Subcontractació
Donada la naturalesa del servei no es contempla cap altra limitació a la subcontractació
que les especificades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
13) Lliurament i forma de pagament

Aquests terminis inclouen les justificacions i correccions necessàries per a donar
resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives). També s'hi
inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.
La forma de lliurament serà mitjançant 1 exemplar complert del projecte signat en paper
enquadernats en format A4 i en suport informàtic acompanyats d'un CD que inclogui
tots els arxius que integren el projecte en format digital i tractament de textes (cad,
*.bc3, *.doc) i una còpia del projecte en un únic arxiu en format pdf amb signatura
digital. La documentació gràfica del projecte es trobarà georeferenciada amb
coordenades UTM ETRS-89 31N i extensió *.dwg o *.dgn.
La forma de pagament serà única en el lliurament del projecte complert.
S’estableix l’obligació d’utilitzar el català en tots els documents, treballs i suports
informàtics o digitalització de dades que hagin d’ésser lliurats per l’adjudicatari en
execució del present contracte. Essent aquesta una obligació essencial, l’incompliment
de la mateixa serà causa de resolució del contracte.
14) Existència de crèdit
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La durada prevista del contracte per la redacció del projecte executiu és d’un termini
màxim de 4 mesos.
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Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost municipal per al present exercici
pressupostari, segons el document RC núm. 2020005424, emès pel Departament
d’Intervenció, amb aplicació pressupostària 2020 3 150 22706 02.
15) Criteris de solvència tècnica o professional
Per tal de garantir que totes les ofertes rebudes per part d’empreses licitants demostrin
una capacitat mínima adequada i que l’adjudicatari del contracte posseeixi un nivell
suficient d’experiència, recursos humans i tècnics necessaris per tal de poder dur a
terme l’objecte d’aquest contracte amb un nivell adequat de qualitat, s’han definit els
següents requisits de solvència tècnica i professional.
D’acord amb l’article 90.1.a) de la LCSP, lasolvència tècnica o professionals’haurà de
justificar convenientment en serveis de naturalesa igual o similar que els què
constitueixen l’objecte d’aquesta licitació, l’import anual que, sense incloure els
impostos, tindran la consideració de “treballs similars” dels professionals que han
d’intervenir en l’objecte del contracte.

Així mateix, d'acord amb l'article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en
l'empresa, participant en el contracte, han de tenir, en el seu conjunt, els títols o
acreditacions acadèmics o professionals que s’hi indiquen. El mitjà de solvència serà
amb la presentació compulsada del títols acadèmics i professionals de l'empresariat,
dels responsables i col·laboradors de l'execució de l’objecte del contracte, amb un
compromís de col·laboració per ambdues parts en cas que els professionals descrits
siguin externs a l’empresa licitant.
Mínim: L’equip professional, com a mínim estarà integrat pelssegüents perfils:
Director de l’equip de treball. L’equip estarà dirigit per un professional amb latitulació d’
Arquitecte.
Tindrà una experiència mínimademostrable en la direcció i redacció de dos (2) estudis
de característiques similars al de l’objecte del contracte durant els darrers tres(3) anys,
havent portat a terme la direcció tècnica de treballs similars. Actuarà com a
responsable de l’encàrrec.
16) Altres especificitats i condicions del contracte
A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’unapòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil professional per un import igual o superior
a200.000 euros.
17) Criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu
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El mitjà de solvència serà a través d’una declaració responsabledel personal tècnic que
intervingui en el present projecte que com a mínim contindrà una indicació detallada
del tipus d’actuació, emplaçament, data d’inici i final del treball, cost d’execució material
inclòs en el projecte.

Ajuntament de
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De conformitat amb l’establert a l’article 145 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de
contractes del secor públic (LCSP en endavant), l’adjudicació del contracte s’efectuarà
utilitzant una pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat-preu, amb
prevalença dels criteris de qualitat.
Els criteris per a l’adjudicació seran, sobre una puntuació màxima de 100, de valoració
automàtica 55 punts, i de valoració sotmesa a criteris de judici de valor 45 punts. Dels
criteris automàtics seran respectivament 10 punts per oferta econòmica, 30 per baixada
de termini d’exeucució i 15 per l’equip de treball.
Per tant, la ponderació dels criteris de qualitat per a la licitació del present contracte
(valoració de l’experiència de l’equip redactor i valoració de la memòria del
procediment) prevalen sobre els criteris de preu, per la qual cosa es dóna compliment
plenament a la Llei de contractes vigent.
Criteris de valoració automàtics (fins a 55 punts)
A. Oferta econòmica [0-10]
Segons la fórmula següent:
Preu licitació

30.000,00 €

Import base:
IVA (21%)

24.793,39 €
5.206,61 €

On,
POi :
Omín :
Oi :

Puntuació de l’oferta econòmica que s’avalua
Oferta econòmica més avantatjosa (Pmàx10 punts)
Oferta econòmica que s’avalua

B. Reducció de termini [0-30]
Reducció del termini d’execució. Expressat en dies de reducció sobre el termini previst.
(30 punts).
Segons la fórmula següent:
PT= (Ti / Tmàx)x 30
On,
PT: Puntuació de l’oferta que s’avalua
Ti : Oferta de temps més avantatjosa. Oferta amb més quantitat de setmanes
Tmàx: Oferta de temps que s’avalua
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POi = (Omín x 10)/Oi
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La proposta que es pugui emetre farà referència a la reducció del termini màxim previst
(4 mesos), del qual la presentació del projecte bàsic i executiu descrit serà proporcional
a aquest termini.

C. Experiència de l’Equip redactor o Tècnic redactor [0-15]
L’experiència de l’Equip redactor o Tècnic redactor es valora mitjançant el nombre de
“Projectes a considerar” on han participat desenvolupant un encàrrec similar. Els
projectes a considerar consistiran en projectes redactats en els últims sis (6) anys de
projectes d’edificació pública tant d’obra nova com de rehabilitació executats de
característiques similars amb una superfície mínima de 200 m2. No es tindrà en compte
en el concepte de “Treball similar” requerit com a solvència tècnica o professional; és a
dir, un mateix projecte no pot constar en ambdós apartats.
Redacció en 6 projectes o més a considerar: 15 punts
Redacció en 5 projectes a considerar: 12.,5 punts
Redacció en 4 projectes a considerar: 10 punts
Redacció en 3 projectes a considerar: 7,5 punts
Redacció en 2 projectes a considerar: 5 punts
Redacció en 1 projectes a considerar: 2,5
Redacció en 0 projectes a considerar: 0
En el cas de proposar diversos co-Autors, es puntuarà individualment cada un dels
tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals.

L’acreditació dels projectes a considerar serà mitjançant una fitxa resum en din-A4 de
l’obra executada i certificació del promotor de l’obra.

Criteris de valoració subjectes a judici de valor (fins a 45 punts)
D. Memòria de procediment [0-45]
Per tal de garantir un nivell mínim de qualitat i d’enfocament en relació a l’especificitat
del servei a portar a terme, i per tal de cercar la millor de les opcions possibles tant pel
que fa a la redacció del Pla com el seu desenvolupament,es presentarà una memòria
tècnica d’extensió màxima 10 din-A4 justificant els aspectes a avaluar seguint l’ordre
estricte dels punts enumerats a continuació, que podrà contenir tant informació
descriptiva com gràfica de forma lliure. El no compliment d’aquestes instruccions
comportarà l’exclusió del procediment de licitació.
1.

Organització del treball (10 punts): Es valorarà la descripció de la metodologia
de la gestió aplicada i la justificació organitzativa de les tasques, així com els
processos o fases per a la correcta execució del contracte i del control intern que
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En el cas de que l’Autor/s o resta de tècnics presentin més de 6 “Projectes a
considerar” només es tindran en consideració els 6 primers, seguint l’ordre presentat.

Ajuntament de
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es porti a terme. Es valorarà l’equip de treball a disposició del contracte i la seva
dedicació i formació en les diferents disciplines.
2.

Consideracions respecte la intervenció a portar a terme (15 punts): Es
valoraran les consideracions que puguin realitzar-se en la forma d’actuació o
d’intervenció arquitectònica tenint en compte les preexistències existents i que
plantegin una milloroptimització dels espais objecte de l’encàrrec.

3.

Consideracions respecte la sostenibilitat ambiental (10 punts): Es valoraran
les solucions tècniques que es plantegin, degudament justificades i valorades, la
incorporació de mesures d’adaptació al canvi climàtic i d’incorporació d’elements
eficients mediambientalment, tant en la concepció funcional com de disseny de
l’edifici.

4.

Optimització de recursos existents (10 punts): Es valoraran aquelles propostes
que plantegin aspectes que puguin significar un estalvi econòmic en tots els
aspectes vinculats tant a l’objecte de la licitació com al seu futur aprofitament o
manteniment i que s’adeqüin en uns marges raonables de contenció econòmica .

Memòria de procediment
Organització
Intervenció
Sostenibilitat ambiental
Optimització de recursos

Inadequada
o insuficient

Molt
adequada

0 punts
0 punts
0 punts
0 punts

10 punts
15 punts
10 punts
10 punts

Dins de cadascun dels citats apartats, s’atorgarà la màxima puntuació a la proposta o
propostes que, ajustant-se a allò que es demana, particularment en el que es refereix a
l’esquema i l’ordre d’exposició, presentin un nivell de concreció i detall més elevat,
identifiquin els aspectes característics i punts crítics, i així mateix proposin
coherentment i en conseqüència la racionalització o millora que s’escaigui. Es valorarà
negativament, per contra, la inclusió d’informacions supèrflues o no rellevants.
L’Ajuntament podrà sol·licitar l’assistència tècnica a representants dels col·legis
professionals corresponents, amb veu però sense vot, per tal de valorar la Memòria de
procediment a presentar, extrem que es farà constar a la valoració final de les ofertes.
Aquests criteri de valoració serà excloent per aquelles propostes que no superin el 50%
de la puntuació màxima per a aquest apartat (mínim 22,50punts), en tant que es tracta
d’un treball de caràcter intel·lectual d’acord amb la LCSP i té com a objectiu
l’optimització dels recursos disponibles amb les mínimes afeccions a les persones, al
mediambient i a l’entorn, i d’aportar un espai públic adequat i de qualitat que incorpori
els criteris d’accessibilitat universal.
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S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions:
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18) Desempat
Com a criteri de desempat es proposa que s’adoptin els següents:
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els
següents criteris per resoldre aquesta igualtat, d'acord amb l'article 147.2 de la LCSP,
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social
en la plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el
major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones emprades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
19) Baixa temerària
No es proposen altres supòsits de baixa temerària que els contemplats en l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

No es preveu cap modificació de contracte.
La modificació dels costos laborals derivats de la signatura de un nou conveni col·lectiu
aplicable a un contractista és un risc propi del contracte públic de serveis que no
justifica la modificació del contracte.
21) Obligacions del contractista
Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública.
En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb
el caràcter d'obligacions contractuals essencials:
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20) Modificació del contracte

a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d'interessos.
b) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l'efecte d'iimpedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes,
etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles
finalitats ¡ relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
c) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.
d) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol licitada per a aquestes
finalitats.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris
en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal,
f) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals així com el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de
protecció de dades o RGPD).
g) La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui
accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte
22) Incompliments
Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeix la
present licitació, es tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents
causes:
Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte bàsic i
executiu:
o
o

Incompliment del termini de lliurament del projecte.
Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs.
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o
o

Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor.

Penalització per Incompliment del termini de lliurament del projecte:

L’incompliment deltermini del contracte podrà donar lloc a l’aplicació d’una penalització
de l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte
bàsic i executiu, IVA exclòs, per cada setmana d’incompliment. Aquesta penalització es
deduirà de la corresponent factura.
Elretard de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia
definitiva, i si s’escau es podrà resoldre el contracte.
o

Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències
dels treballs:

Quan d’acord amb el previst, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou termini per a esmenar les
deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una penalització del 25%
del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i
executiu, IVA exclòs.
Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip
redactor:

En cas que l’Adjudicatari fos una societat, despatx professional o en forma d'unió
temporal d'empreses (UTE) i no s'atengués l’exigència de substitució de personal de
l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a la
petició, es podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte corresponent
a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada setmana
en què es mantingui aquesta situació.
23) Condició especial d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableix com a condició especial d’execució
del contracte la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de
contribuir a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4de març,
d’economia sostenible.
Així mateix, s’estableix com a condició especial del contracte el compliment dels
convenis sectorials i territorials que resultin d’aplicació
_______

A Sant Carles de la Ràpita, a la data de la signatura
(Document signat electrònicament al marge)
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Serveis tècnics municipals

