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Tipus de contracte: obres.
Objecte del contracte: Execució de les obres locals ordinàries de reforma que tenen per
objecte la millora, modernització i adequació d’un bé immoble ja existent d’acord amb el
“Projecte executiu de reurbanització de la Plaça Lluís Companys de Sentmenat. Febrer 2018”.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2018, va aprovar
inicialment el “Projecte executiu de reurbanització de la Plaça Lluís Companys”, redactat per
Roselló-Sangenís arquitectes, S.C.P. Sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de 30
dies hàbils mitjançant anuncis publicats en el DOGC núm. 7618 de 14 de maig de 2018, en el
BOPB de data 11 de maig de 2018 i exposició en el tauler d’anuncis municipal de la web
municipal sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, el Projecte
executiu ha quedat aprovat definitivament.
El primer Tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Prevenció, Urbanisme i Nuclis Urbans,
Infraestructures i Via Pública i Joventut considera que la contractació és necessària per tal
d’executar aquesta obra, atès que l’Ajuntament no disposa de recursos humans suficients per
executar les obres per gestió directa.
Prescripcions Tècniques: Les del Plec de Condicions inclòs en el Projecte Executiu aprovat.
Pressupost màxim de licitació: 373.919,98 (IVA exclòs), el qual inclou:
- El pressupost d’execució per contracte de les obres descrites en el projecte executiu,
d’import 368.711,98 € (IVA exclòs).
- El disseny, fabricació, transport, adequació i col.locació d’una escultura de pedra
artificial al M.Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover,
per import de 5.208,00 € (IVA exclòs).
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El projecte reurbanitza aquest espai amb l’objectiu de convertir-lo en una plaça del poble, creant un
espai públic únic que esdevingui lloc d’estada i punt de trobada dins del Nucli Antic de Sentmenat,
consolidant les activitats cíviques que s’hi porten a terme i possibilitant-ne de noves, resolent de
manera més eficaç tant els usos que s’hi desenvolupen com la seva representativitat. Es milloren
les condicions de mobilitat i d’accessibilitat. S’adequa l’espai d’homenatge al M. Hble. President de
la Generalitat de Catalunya. El total de l’àmbit es reurbanitza com a plataforma única amb prioritat
per a vianants. Es mantenen els dos sentits de circulació rodada en el camí Ral de Barcelona, fent
necessari senyalitzar prioritats de pas atès que l’amplada no permet compatibilitzar els dos sentits i
les seccions mínimes de pas de vianants exigits per les normatives. S’hi incorpora una franja
d’aparcament en cordó, sent una de les places adaptada als requisits d’accessibilitat.

Número: 2019-0147 Data: 22/10/2019

L’actuació es concreta en la reurbanització de la Plaça Lluís Companys, i queda limitada pels
carrers Gaudí, Processó i Sant Antoni, amb una superfície d’actuació de 1.676,41 m 2. Actualment
es tracta d’un espai que comparteix una banda rodada encintada i asfaltada sobre el camí Ral de
Barcelona i una superfície de sauló desendreçada que acull espais d’aparcament i activitats
lúdiques, culturals i d’esbarjo. Una part de la plaça fa de balconada paisatgística sobre el carrer
Coromine, al que no hi té accés directe al trobar-se en una cota força inferior. Incorpora també una
placa-recordatori al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover.
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GIL CASTRILLO ANGIE (1 de 1)
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA LLUÍS
COMPANYS DE SENTMENAT.
Exp.: 358/2018 i 1979/2019.
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Malgrat que el cost de l’escultura queda fóra del pressupost d’execució material del
projecte, tal i com recull el punt 5.6 de la memòria i l’apartat 1.10. Resum de
pressupost, i tenint en compte que és voluntat de l’Ajuntament la seva fabricació i
col.locació durant l’execució de les obres de reurbanització de la Pl.Lluís Companys, el
seu cost s’entendrà com un capítol més del pressupost i serà part integrant de
l’execució de l’obra a tots els efectes, sota la supervisió de la direcció facultativa i/o
representant de l’Ajuntament de Sentmenat.
Subjecte a regulació harmonitzada: No
Durada del contracte: 5,5 mesos, que a efectes de valoració seran 22 setmanes naturals.

Procediment de selecció del contractista i adjudicació del contracte: es considera que el
procediment obert simplificat de contractació és el més adequat per aquesta licitació atès que
permet l'accés dels licitadors en condicions d'igualtat i lliure concurrència, alhora que permet la
selecció de l’oferta tècnica i econòmicament més avantatjosa.
Revisió de preus: No existirà clàusula de revisió de preus, atès que la durada prevista del
contracte no supera els 12 mesos.

CRITERIS OBJECTIUS
A) MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUICIÓ DEL PAVIMENT DE PEDRA ARTIFICIAL
PREVIST EN PROJECTE PER PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE PÒRFIR PATAGÒNIC.
Segons descripció i preus de les partides aquí descrites:
-A.1:
M2
descripció
Preu unitari
475,80 P1.1.- Suministrament i col.locació de paviment de
123,72
peces de llamborda de Pòrfir Patagònic de 10x10
€/m2
cm i de 4 a 7 cm de gruix, cares rústiques,
col.locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
el.laborat a l’obra amb formigonera de 165 l, de 3cm
de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
de ciment pòrtland sobre el morter d’assentament
per a rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de
10 mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX
CEM, o equivalent, col.locat segons especificacions
del fabricant; ajustaments en entregues a façana,
juntes de gir en corbes, separadors de 10 mm en
tota l’extensió de col.locació i part proporicional de
col.locació a nivell de totes les tapes de serveis que
quedin afectades per les obres. Tot complert i

import
58.865,98 €

PUNTS
42
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Es proposen els següents criteris d’adjudicació de valoració automàtica:

Número: 2019-0147 Data: 22/10/2019

Classificació empresarial del contractista: Tot i no ser un requisit indispensable l’empresari
podrà acreditar la seva solvència indistintament, bé acreditant tots els requisits exigits en
l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent classificació:
Grup:
G (Vials i pistes).
Subgrups:
6 (Obres viàries sense qualificació específica).
Categoria
3 (Quantia superior a 360.000€ i inferior o igual a 840.000€).

INFORME TERRITORI

No hi ha divisió del contracte en lots, atès que l’obra s’ha d’executar totalment i de forma
unitària.

3

acabat segons projecte.

94.949,71 €
18.040,44 €
112.990,15 €
23.727,93 €
136.718,09 €

- A.2: Transcripció de les partides de paviment de pedra artificial segons el pressupost del
projecte executiu objecte de licitació, a substituir en base a la Millora A proposada:
“OBRA: PRESSUPOST SENTMENAT.PL.LLUÍS COMPANYS.
CAPÍTOL 04. PAVIMENTS.

NÚM. 3. CODI: F9F1Z103:
M2
descripció
Preu unitari
475,80 Paviment de peces de formigó de mides 10x10x8
cm, col·locades amb morter de ciment 1:3 (M15),
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm
de gruix, anivellada segons replanteig, amb beurada
líquida de ciment pòrtland sobre el morter
d'assentament per a rebuda del paviment. Inclou
reblert de junts de 6 mm de gruix amb morter tipus
PCI PAVIFIX CEM de BASF i marcat de la junta
amb varilla de 6 mm, col·locat i posterior neteja del
sobrant segons especificacions del fabricant;
ajustaments en entregues a façana, juntes de gir en
corbes, separadors de 6 mm en tota l'extensió de
col·locació i part proporcional de col·locació a nivell
de totes les tapes de serveis que quedin afectades
per les obres. Tot complet i acabat segons
projecte. (P - 84).*
95,24 €/m2
NÚM. 3. CODI: F9F1Z103:
M2
descripció

Preu unitari
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36.083,73 €

import

45.315,19 €

import
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Valoració econòmica de la Millora A:
pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

import

INFORME TERRITORI

M2
descripció
Preu unitari
282,50 P1.2.- Suministrament i col.locació de paviment de
peces de llamborda de Pòrfir Patagònic de L
(longitud variable) x 30 cm i de 4 a 7 cm de gruix,
cara superior natural i cantells asserrats, col.locades
amb morter de ciment 1:3 (M15), el.laborat a l’obra
amb formigonera de 165 l, de 3cm de gruix,
anivellada segons replanteig, amb beurada de
ciment pòrtland sobre el morter d’assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 5mm
de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM, o
equivalent, col.locat segons especificacions del
fabricant; ajustaments en entregues a façana, juntes
de gir en corbes, separadors de 5mm en tota
l’extensió de col.locació i part proporicional de
col.locació a nivell de totes les tapes de serveis que
quedin afectades per les obres. Tot complert i
123,72
acabat segons projecte.
€/m2

4

22,50

Paviment de peces de formigó de longitud variable,
amplada 30 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb
morter de ciment 1:3 (M15), el.laborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, anivellada
segons replanteig, amb beurada líquida de ciment
pòrtland sobre el morter d'assentament per a
rebuda del paviment. Inclou reblert de junts de 6
mm de gruix amb morter tipus PCI PAVIFIX CEM de
BASF i marcat de la junta amb varilla de 6 mm,
col·locat i posterior neteja del sobrant segons
especificacions del fabricant; ajustaments en
entregues a façana,
juntes de gir en corbes, separadors de 6 mm en tota
l'extensió de col·locació i part proporcional de
col·locació a nivell de totes les tapes de serveis que
quedin afectades per les obres. Tot complet i acabat
segons projecte. (P - 85).*
70,47 €/m2

19.907,78 €

- A.3: Valoració econòmica de l’increment de pressupost per a l’execució de la Millora A
-Substitució del paviment de pedra artificial previst en projecte per peces de paviment de pedra
natural (pòrfir patagònic):
Increment del pressupost d’execució
material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

29.726,74 €
5.648,08 €
35.374,82 €
7.428,71 €
42.803,53 €

B) MILLORA CONSISTENT EN LA COL.LOCACIÓ DE BANCS I CADIRES DE FUSTA. Segons
descripció i preus de les partides aquí descrites:
U
7

U

descripció
Preu unitari
Subministrament i col·locació de Banc Nomo
(Escofet) o equivalent, de 190 cm de longitud,
suports i reposabraços d'acer zincat i pintat al forn,
seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada
a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre
a paviment i reblert amb resina i atornillat segons
instruccions del fabricant i neteja. *
607,92 €/U

descripció

Preu unitari

import

4.255,44 €

import

10

Número: 2019-0147 Data: 22/10/2019

Valoració econòmica de les partides de projecte a substituir:
pressupost d’execució material
65.222,97 €
6% BI i 13% DG
12.392,36 €
pressupost estimat del contracte
77.615,33 €
IVA (21%)
16.299,22 €
Pressupost d’execució per contracte
93.914,55 €
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INFORME TERRITORI

* Segons llegenda de materials, plànol de Pavimentació. Planta de materials (02AF01 i 02AF02),
corresponen als àmbits grafiats i descrits com P1.1 i P.1.2 respectivament.

5

4

Subministrament i col·locació de Cadira Nomo
(Escofet) o equivalent, de 70 cm de longitud,
suports i reposabraços d'hacer zincat i pintat al forn,
seient i respatller de fusta de pi de Flandes tractada
a l'autoclau i amb protecció fungicida, inclòs taladre
a paviment i reblert amb resina i atornillat segons
instruccions del fabricant i neteja.*
497,66 €/U

1.990,64 €

* Models a escollir per la Direcció facultativa i/o Ajuntament de Sentmenat.

6.246,08 €
1.186,75 €
7.432,83 €
1.560,89 €
8.993,72 €

-C.1:

Valoració econòmica de la Millora C:
pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

import

19.380,50 €

19.380,50 €
3.682,29 €
23.062,79 €
4.843,19 €
27.905,98 €

La Millora C haurà de ser executada per empresa que acrediti la solvència tècnica suficient,
corresponent a l’execució de 15.000 m2 d’aquest tipus de paviment asfàltic i acabat, executats
en els darrers dos anys. Aquesta justificació haurà de ser validada per la Direcció Facultativa
i/o Ajuntament, en base a la/les proposta/es presentades per l’empresa adjudicatària. L’elecció
sobre el tamany de l’àrid, tipus i color serà a càrrec de la Direcció Facultativa i/o Ajuntament.
- C.2: Transcripció de la partida de paviment asfàltic previst en el pressupost del projecte
executiu objecte de licitació, a substituir en base a la Millora C proposada:
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M2
descripció
Preu unitari
467,00 Suministrament i col.locació de mescla bituminosa
en calent dissenyada per a rebre un poliment,
fabricada a temperatura normal amb betum de
penetració PMB 45780-65 BM 3c amb granulat/àrid
per a rodament vermell (pòrfir/granit), capa de 4cm
de gruix. Acabat de paviment d’aglomerat asfàltic
consitent en polit de la superfíce asfáltica mitjançant
diamant metàl.lic amb polidora satèl.lit i aplicació de
beurada bituminosa. Tipus NATURASFALT o
equivalent.
41,50 €/m2

20

Número: 2019-0147 Data: 22/10/2019

C) MILLORA CONSISTENT EN LA SUBSTITUICIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC PREVIST EN
PROJECTE (CAPA DE RODADURA ÚLTIMA) PER PAVIMENT ASFÀLTIC ÀMB ÀRID
NATURAL SELECCIONAT (COLOR I DIMENSIONS A DECIDIR PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA I/O AJUNTAMENT), I POSTERIOR PULIT. Segons descripció i preus de la
partida descrita:

INFORME TERRITORI

Valoració econòmica de la Millora B:
pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte
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“OBRA: PRESSUPOST SENTMENAT.PL.LLUÍS COMPANYS.
CAPÍTOL 04. PAVIMENTS.
NÚM. 11. CODI: F9H11B51:
T
descripció
56,028 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada ^
(P - 86).*

Preu unitari

import

62,25 €/T

3.487,74 €

15.892,76 €
3.019,62 €
18.912,38 €
3.971,60 €
22.883,98 €

D) REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ. Es valorarà la reducció del termini d’execució
establert en els plecs de clàusules. La proposta s’haurà d’expressar en setmanes i s’haurà de
justificar amb un Pla d’obra en el que caldrà tenir en compte els terminis de subministrament
dels materials que integren l’obra. No es valoraran les fraccions de setmana. No es valoraran
les reduccions del termini d’execució proposades que no es justifiquin degudament mitjançant
la presentació del Pla d’obra.
Les reduccions de termini que tècnicament es considerin inviables no rebran cap puntuació en
aquest apartat.
El termini màxim de reducció que es pot ofertar és de 4 setmanes.
Valoració:
- 1 setmana:
2,50 punts
- 2 setmanes: 5,00 punts

5

E) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA.
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els Plecs de Clàusules
Administratives particulars, amb un màxim d’ampliació de 5 anys:
- 1 any: 1 punt
- 2 anys: 2 punts
- 3 anys: 3 punts
- 4 anys: 4 punts
- 5 anys: 5 punts

5

F) OFERTA ECONÒMICA: Reducció del preu del contracte.

20
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Increment del pressupost d’execució
material
6% BI i 13% DG
pressupost estimat del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte
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- C.3: Valoració econòmica de l’increment de pressupost per a l’execució de la Millora C
-Substitució del paviment asfàltic previst en projecte (capa de rodadura última) per paviment
asfàltic amb àrid natural seleccionat i posterior polit. L’elecció sobre el tamany de l’àrid, tipus i
color serà a càrrec de la Direcció Facultativa i/o Ajuntament.

INFORME TERRITORI

Valoració econòmica de les partides de projecte a substituir:
pressupost d’execució material
3.487,74 €
6% BI i 13% DG
662,67 €
pressupost estimat del contracte
4.150,41 €
IVA (21%)
871,59 €
Pressupost d’execució per contracte
5.022,00 €
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Valoració:
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la diferència
més alta amb el pressupost de licitació (Xmax). Es determinarà la puntuació de les propostes
restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte la proposta major.
Xmax = P
PXi = (Xi/Xmax) x P
Es considerarà que una proposta és econòmicament desproporcionada d’acord amb els criteris
de l’article 85 del RGLCAP.

No es proposa cap criteri de valoració que depengui d’un judici de valor.
Subcontractació: Sí s’admet. Percentatge màxim: 60 %.
Supòsits de modificació del contracte: No es preveuen, més enllà dels supòsits i amb els límits
establerts en la LCSP.
Responsable tècnic del contracte: Angie Gil Castrillo.
Es recomana visitar l’àmbit d’intervenció de les obres a dur a terme.
Es proposa a l’alcaldia l’inici del corresponent expedient.

Sentmenat, a data de signatura electrònica
Angie Gil Castrillo
Arquitecta municipal
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(*) Pel que fa a les Millores descrites, en el moment de l’execució de l’obra i/o replanteig
d’aquesta l’Ajuntament de Sentmenat es reserva la possibilitat de modificar-les, totalment o en
part, per d’altres que es considerin més oportunes o beneficioses pel Consistori, i/o per
resoldre imprevistos que puguin sorgir durant l’execució de l’obra i la seva liquidació. La
valoració econòmica de les millores descrites serà despesa a assumir per l’empresa
adjudicatària, sense que els possibles canvi/s comporti/n la Modificació del contracte signat
entre les parts.
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TOTAL

