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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES
CORRESPONENT AL “PROJECTE DE REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI D’OFICINES DE LA
DUANA” SITUAT A LA PLAÇA CARLES III NÚMERO 48 DE SANT CARLES DE LA
RÀPITA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PLURALITAT DE CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ.
1. Dades generals de l’obra
Expedient:

1568/2021

Denominació:

“REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI D’OFICINES DE LA DUANA”.

Tipus d’obra

Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o
gran reparació.

Emplaçament

Plaça Carles III, 48

Arquitecte redactor:

Josep IBARZ CARBÓ, arquitecte col·legiat núm. 20415
PEM – Pressupost Execució Material........................ 365.514,46 €
13,00% Despeses Generals...................... 47.516,88 €
6,00% Benefici industrial........................... 21.930,87 €

Pressupost del cte:

VEC – Valor estimat contracte .................................. 434.962,21 €
21,00% I.V.A. ............................................ 91.342,06 €
PEC – Preu estimat del contracte ............................ 526.304,27 €
PBA – Pressupost base de licitació........................... 526.304,27 €

5 mesos (20 setmanes)

2. Antecedents
La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 d’abril de 2021, ha aprovat inicialment el
document tècnic anomenat “Projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici de les antigues
oficines de la Duana de Sant Carles de la Ràpita”, el qual s’ha de sotmetre al tràmit
d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de
la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i a la plataforma e-Tauler, a l'efecte que qualsevol
persona
interessada
pugui
presentar
al·legacions
i
reclamacions. Transcorregut aquest
termini sense que s'hagi presentat cap reclamació o al·legació, el projecte s'entendrà
definitivament aprovat, i sense necessitat de cap més acord.
L’edifici de les antigues oficines de la Duana es troba ubicat a la Plaça Carles
III número 48, del municipi, es tracta d’un edifici emblemàtic, amb façana
d’inspiració clàssica i de certa representativitat, que pertany al conjunt històric del municipi de
Sant Carles de la Ràpita inclòs al catàleg municipal de patrimoni arquitectònic local.
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Termini d’execució:
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En data 27 d’abril de 2021 s’emet provisió d’alcaldia pel qual disposa que, pels motius
exposats, s’incoï expedient de contracte d’obres per a l’execució dels treballs previstos al
“Projecte bàsic i d’execució de reforma de l’antic edifici d’oficines de la Duana de Sant
Carles de la Ràpita”; Que per part dels Serveis tècnics municipals en col·laboració amb la
T.A.G. de Contractació, es redacti la memòria justificativa del contracte d’obres de referència i
s'efectuï el tràmit corresponent per a la seva aprovació i publicació; que per part dels Serveis
tècnics municipals es confeccioni el corresponent plec de condicions tècniques, on es defineixi
l’abast de les actuacions a realitzar i les diferents condicions i característiques tècniques si
aquest és necessari. I, si s’escau,s’efectuï la corresponent acta de replantejament del
projecte un cop aquest s’aprovi definitivament.
3. Necessitat del contracte
De conformitat amb el que disposa l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir amb el contracte, i idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les venen
determinades en la providència de l’alcaldia, que consta en l’expedient, quan es refereix a la
necessitat i idoneïtat del contracte.
Les necessitats a satisfer i la idoneïtat de l’objecte del contracte, per tant, s’acrediten a
l’expedient.

4. Objecte del contracte
La present licitació pública té per objecte la contractació de l’execució material de les obres de
reforma de l’Antic edifici d’oficines de la Duana de Sant Carles de la Ràpita, contingudes en el
projecte bàsic i executiu d’obres que s’acompanya.

Per tal de garantir els principis de la contractació pública s’ha d’atendre a la utilització del
procediment obert en la present licitació amb lliure concurrència de les proposicions, com a
forma habitual i ordinària de contractació sota els principis d’igualtat de tracte, no discriminació,
transparència, proporcionalitat i integritat.
Aquest, a més, pot ser en la modalitat simplificada, amb presentació d’un sobre únic d’acord
amb l’article 159.1 de la LCSP, ja que el valor estimat de l’obra és inferior a dos milions d’euros.
6. Divisió en lots
Per responsabilitat de l’obra, coordinació i optimització dels recursos existents, així com per
responsabilitat empresarial de coordinació de seguretat i salut a l’obra, aquesta licitació NO es
divideix en dos lots independents, tractant-se únicament d’un sol lot.
7. Classificació de les obres
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5. Procediment de licitació
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La classificació de les obres segons l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic es correspon amb la definició de la lletra a) de l’esmentat article:
Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.
No es requereix la redacció d’un plec de condicions tècniques per a la licitació del contracte
d’obres donat que el plec de condicions tècniques del projecte és suficient i detallat.

8. Termini d’execució de les obres
D’acord amb el previst al projecte d’execució de les obres d’urbanització la durada prevista és
de cinc mesos.
9. 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.
El mètode de càlcul utilitzat en el projecte 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.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.

El valor estimat del contracte en resulta un import de 434.962,21 € (IVA no inclòs).
Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.

10. Pressupost base de licitació
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, s’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de
la despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost
sobre el Valor Afegit, que en resulta un import final de 526.304,27 € (IVA inclòs).
El preu corresponent a la part del PROJECTE DE REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI
D’OFICINES DE LA DUANA, s’estableix per un import de 434.962,21 € més 91.342,06 € d’IVA,
essent import total de 526.304,27 € IVA inclòs.
El preu és l’adequat al compliment del contracte, el qual s’ha determinat en base al projecte
executiu, als preus de referència de l’ITEC i també els costos salarials del conveni d’aplicació.
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El valor estimat inclou el preu, i els honoraris, indemnitzacions, dietes, o altres formes de
remuneració, que representen el benefici industrial i les despeses generals. 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.
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El preu s’ha obtingut de la següent forma:
a) Pressupost d’execució material obtingut per la suma dels productes del
nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides
alçades.
b) Despeses generals d’estructura (DG) que incideixen sobre el contracte,
xifrats en els següents percentatges aplicats sobre el pressupost
d’execució material.
Del 13 al 17 per 100 a la vista de les circumstàncies concurrents, en
concepte de despeses generals de l’empresa, despeses financeres,
càrregues fiscals, Impost sobre el Valor Afegit exclòs, taxes de
l’Administració legalment establertes, que incideixen sobre el cost del es
obres i altres derivats de les obligacions del contracte.
c) El 6 per 100 aplicat sobre el pressupost d’execució material, en
concepte de benefici industrial (BI) del contractista.
d) L’impost sobre el Valor Afegit (IVA) que greu l’execució de l’obra, el tipus
del la qual s’aplica sobre la suma del pressupost d’execució material,
les despeses generals d’estructura i el benefici industrial.
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Resum per capítols del pressupost d’execució material amb l’aplicació de les
DG, BI i IVA.
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11. Consignació pressupostària
Existeix consignació suficient segons consta al document de retenció de crèdit número
22021001579 ref. Op. 220210001432
12. Vocabulari Comú de Contractes
La codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és el
següent:
Codi CPV: 45200000-9: Treballs generals de construcció d'immobles i obres
d'enginyeria civil.
Codi CPA-2008: 41.00.4: Treballs generals de construcció d’edificis no residencials
(obres de nova planta, d’ampliació, modificació i renovació).

13. classificació empresarial
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II 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:
- Grup C) Edificacions
- Subgrup 2) Estructures de fàbrica o formigó.
- Categoria e) de 840.000 a 2.400.000 €



Segons l’article 87.3, lletra a), de la LCSP, el criteri per a l'acreditació de la solvència
econòmica i financera serà el volum anual de negocis de licitador o candidat, que referit
a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una
vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un
any. El volum anual de negocis de licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



Que acrediti haver efectuat obres de naturalesa igual o similar en els últims cinc anys,
segons l’article 88 de la LCSP, apartats 3, l'acreditació de la solvència tècnica
s'efectuarà mitjançant la relació d'obres executades en els últims cinc anys, que siguin
del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup
o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a
diferents subgrups, l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o
superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte.
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El valor estimat de l’obra no supera el mig milió d’euros, i, per tant, no es pot exigir que els
licitadors disposin de classificació empresarial. No obstant, en aquest cas, per tal de garantir la
seva solvència caldrà exigir com a mínim que l’empresa acrediti que:
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Per altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 88.2 de la LCSP, com que el valor estimat
de l’obra no supera el mig milió d’euros, si l’empresa proposada com a adjudicatària és de nova
creació (menys de 5 anys), la solvència tècnica s’acredita amb un judici de suficiència sobre:

-

-

Declaració del personal tècnic que s’adscriurà a l’obra.
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i, en particular, del responsable
o responsables de les obres, així com dels tècnics encarregats directament de
la mateixa.
Declaració de la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució de les obres.

14. Criteris addicionals de solvència tècnica o professional
A efectes de concreció de la solvència tècnica per a executar les obres serà necessari que les
empreses licitadores es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
següents mitjans personals:
1. Disposar per si mateixa o bé per mitjà d’empreses subcontractades de certificat
d’inscripció en el Registre dels Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya en els
àmbits següents:
o Empresa instal·ladora d’aigua
o Empresa instal·ladora d’electricitat
o Instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis
1

L’esmentat compromís es presentarà mitjançant una declaració responsable de la pròpia
empresa o empreses.

15. Altres especificitats i condicions del contracte
A efectes de formalitzar els contractes, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil professional per un import igual o superior a 300.000
euros.

16. Criteris d’adjudicació
Es proposa que l’adjudicació s’efectuï sobre una pluralitat de criteris automàtics. La puntuació
total, prenent en consideració dos decimals, s’obtindrà de la suma de puntuació obtinguda

1

Disposició addicional quarta. Coordinador de seguretat i salut. Llei 39/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de
l’edificació.
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2. Nomenar un tècnic amb la titulació habilitant per exercir la funció de coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, el qual serà designat per l’ajuntament com
a tal.
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segons el preu ofert respecte el preu de licitació i les millores oferides, amb un màxim de 100
punts.
Es proposa establir 2 criteris de valoració de les proposicions mitjançant criteris automàtics o
fórmules, que són, respectivament, una millora del preu ofertat i una ampliació del termini de
garantia respecte el legalment establert.
Respecte als criteris d’adjudicació de valoració objectiva, ho són, evidentment, els que es
quantifiquen mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, però també ho són els criteris
d’adjudicació anomenades de tipus dicotòmic (millores), que proporcionen el mateix nivell
d’objectivitat que les fórmules (“mitjançant la forma dicotòmica “s’aporta” i s’atorga la puntuació
assignada o bé “no s’aporta” i no s’obté la puntuació).
La puntuació final obtinguda dels criteris automàtics d’un màxim de 100 punts correspondrà a la
suma dels tres criteris automàtics definits anteriorment:
Ptotal = POi + PGi ` + PTi
On,
POi : Puntució obtinguda pel preu ofert
PGi : Puntuació obtinguda per l’ampliació del termini de garantia
PTi: Puntuació obtinguda per la contractació de treballadors en situació d’atur

17. Valoració dels criteris d’adjudicació
Sobre una base de 100 punts, s’estableixen els següents criteris de valoració
automàtica:

Preu ofert respecte el preu de licitació, segons la fórmula següent:
POi = (Omín x 85)/Oi
On,
POi : Puntuació de l’oferta econòmica que s’avalua.
Omín : Oferta econòmica més avantatjosa (Pmàx =85 punts).
Oi : Oferta econòmica que s’avalua.
El preu de licitació s’indica en el punt 10 de la present, desglossat de la
següent manera:
526.304,27 €
434.962,21 €
91.342,06 €

Preu licitació
Import base:
IVA (21%)

b. Ampliació del termini de garantia [0-5 punts].
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a. Millora del preu ofertat [0-85 punts]
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Expressat en mesos de més o fracció sobre el termini legal previst. S’estableix
com a termini màxim d’ampliació del termini de garantia 48 mesos.
Segons la fórmula següent:
PGi = (Gi / Gmàx)x 5
On,
PGi : Puntuació de l’oferta que s’avalua.
Gmàx: Oferta de temps més avantatjosa (Gmàx=5 punts).
Gi :
Oferta de temps que s’avalua.
c. Contractació de treballadors en situació d’atur [0-10 punts]
S’estableix com a millora la proposició per part del contractista de la
contractació d’una persona que es trobi en situació d’atur, com a nou personal,
per a la totalitat de l’execució de les obres:
Puntuació:
Compromís de contractació d’1 persona en situació d’atur:
PTi= 10 punts.

18. Desempat
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
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Aquesta persona haurà de trobar-se en situació d’atur i inscrit com a
demandant de treball al Servei Públic d’Ocupació corresponent en la data de
formalització del contracte de treball, havent de justificar de forma fefaent
mitjançant l’aportació dels corresponents contractes la contractació del nou
personal indicat prèviament a la formalització del contracte administratiu amb
l’Ajuntament. Només es computaran els contractes realitzats o per realitzar
amb persones que es trobin en situació legal d’atur de conformitat amb allò
previst a l’article 208 de la Llei general de la seguretat social.
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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.

20. Modificacions del contracte
No es preveuen modificacions del 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. Condicions especials d’execució del contracte
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 4 de març, d’economia
sostenible.
2

Nomenar un tècnic amb la titulació habilitant per exercir la funció de coordinador de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra, el qual serà designat per l’ajuntament com a tal.
Així mateix, s’estableix com a condició especial del contracte el compliment dels convenis
sectorials i territorials que resultin d’aplicació.

2

Disposició addicional quarta. Coordinador de seguretat i salut. Llei 39/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de
l’edificació.
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Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura

