INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES CORRESPONENTS A:
- “PROJECTE DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE B.T. DEL PAVELLÓ ESPORTIU
DE CAN SORTS” (LOT 1).
- “PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ PARCIAL DEL PAVELLÓ ESPORTIU
DE CAN SORTS” (LOT 2),
AL CAMÍ DEL BOSC DE CAN SORTS, S/N, DE SENTMENAT.
EXP.: 1634/2019
• Tipus de contracte: obres.

- “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts” i el seu Estudi
de seguretat i salut, redactat per l’Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera d’Organització
Industrial, Montserrat Colomer Mas (col·legiada nº 21.502), aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària de 24 de juliol de 2019, el qual restarà aprovat definitivament
un cop exhaurit el termini d’informació pública establert sense que s’hagin presentat
al.legacions.
L’Alcalde considera que la contractació és necessària per tal d’executar aquestes dues obres,
atès que l’Ajuntament no disposa de recursos humans suficients per executar les obres per
gestió directa.
• Prescripcions Tècniques:
- Per al “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts”: les del Plec de
Condicions Tècniques del Projecte aprovat (Plec de condicions generals i Plec de condicions
tècniques particulars, apartats 4.1 i 4.2 del projecte entregat).
- Per al “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts”: les del
Plec de Condicions del Projecte Executiu aprovat (Plec de clàusules administratives i Plec de
condicions tècniques particulars, apartats 1 i 2 del projecte entregat).
• Divisió per lots: Sí hi ha divisió del contracte en lots. Tal i com determina l’article 99.3 de la
LCSP (Llei de contractes del sector públic), i donat que l’objecte del contracte ho permet, es
preveu la realització independent de cadascun dels projectes abans esmentats (Projecte
d’electrificació de B.T i Projecte de remodelació parcial del Pavelló de Can Sorts). Així, la
divisió de lots serà:
- LOT 1: “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts”.
- LOT 2: “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts”.
En base a les determinacions establertes per l’art.99.4 de la LCSP, no s’introdueixen
limitacions sobre el nombre de lots al qual un mateix candidat o licitador pot presentar oferta, ni
sobre el nombre de lots màxims que es poden adjudicar a un mateix licitador. Tal i com
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- “Projecte de la instal.lació elèctrica de Baixa Tensió (B.T.) del Pavelló de Can Sorts” i el seu
Estudi de seguretat i salut, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Ramon Pou Balagué
(col·legiat nº 7.125), aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 24
de juliol de 2019, el qual restarà aprovat definitivament un cop exhaurit el termini d’informació
pública establert sense que s’hagin presentat al.legacions.

Número: 2019-0108 Data: 30/08/2019

• Objecte del contracte: Execució de les obres d’acord amb:
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estableix l’art.99.7, en el contractes adjudicats objecte d’aquesta licitació cada lot constituirà un
únic contracte.
• Pressupost màxim de licitació:
- Per al “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts” (LOT 1):
103.233,17 € (IVA exclòs).
- Per al “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts” (LOT
2):: 300.136,39 € (IVA exclòs).
Valor estimat total: 103.233,17 € (LOT 1) + 300.136,39 € (LOT 2) = 403.369,56 €, (IVA exclòs).

- Per al “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts”:
Grup:
I. Instal.lacions elèctriques
K. Especials
Subgrups:
9, per als dos grups.
Categoria
1. Quantia inferior a 150.000€.
- Per al “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts”:
Grup:
Subgrups:
Grup:
Subgrups:
Categoria

C. Edificacions
2 i 4.
J. Instal.lacions Mecàniques.
1 i 2.
2. Quantia superior a 150.000€ i inferior o igual a 360.000€.

L’estipulat a l’art.87.1.a) de la LCSP sobre l’acreditació i solvència econòmica i financera de l’
empresari, en cas de divisió per lots, s’aplicarà a cadascun dels lots per separat.
• Procediment de selecció del contractista i adjudicació del contracte: es considera que el
procediment de contractació obert simplificat és el més adequat per aquesta licitació atès
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• Classificació empresarial de l’empresari: i no ser un requisit necessari en aplicació de
l’art.77.1.a) de la LCSP, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament: o bé
acreditant tots els requisits exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent
classificació:
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• Durada del contracte:
- Per al “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts”:
El projecte preveu un termini d’execució de les obres de 25 dies. La present licitació estableix, en
base a aquest, un termini de 5 setmanes.
- Per al “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts”:
El projecte executiu preveu un termini d’execució de les obres de 4 mesos. La present licitació
estableix, en base a la voluntat de l’Ajuntament de Sentmenat de portar a terme, sempre que sigui
possible, l’execució de les obres del “Projecte de Remodelació parcial del Pavelló de Can Sorts”
simultàniament a la realització de les obres del “Projecte d’electrificació de B.T”, un termini de 4
mesos i mig, és a dir, 22 setmanes.

INFORME TERRITORI

• Subjecte a regulació harmonitzada: No, en base a les determinacions establertes per
l’art.20.2 de la LCSP i art.101.12 (càlcul del valor estimat dels contractes d’obres), i donat que
el valor acumulat dels lots en què es divideix l’obra (LOT 1: 103.233,17 € i LOT 2: 300.136,39
€, total: 403.369,56 €) no igualen o superen la quantitat establerta a l’art.20.1 de la fixat en
5.225.000 €.

3

que permet l'accés dels licitadors en condicions d'igualtat i lliure concurrència, i que permet la
selecció de l’oferta tècnica i econòmicament més avantatjosa.
• Tramitació: urgent. Donat que el “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de
Can Sorts” compta amb un ajut de 50.000,00 € atorgats per la Gerència de Serveis d’Esports
de la Diputació de Barcelona (codi 18/X/250995), inclosa dins la Línia de suport 4
“Equipaments esportius” 2019 del “Programa Complementari de reforma i millora
d’equipaments locals”, i en base als calendaris establerts, l’Ajuntament de Sentmenat
necessita acollir-se a la sol.licitud de pròrroga per a l’execució de les obres donat que no es
podran finalitzar aquestes en la data màxima establerta.
• Revisió de preus: No existirà clàusula de revisió de preus, atès que la durada prevista del
contracte no supera els 12 mesos.
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Es proposen els següents criteris d’adjudicació:

4

LOT 1. “Projecte de la instal.lació elèctrica de B.T. del Pavelló de Can Sorts”:
CRITERIS OBJECTIUS
A) MILLORA CONSISTENT EN LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER LA
GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA (*). Instal·lació de conjunt de plaques solars
fotovoltaiques amb una potència total de 10kW a implantar en la coberta del pavelló segons
especificacions de la Direcció Facultativa i l’Ajuntament:

8.830,74 €
1.677,84 €
10.508,58 €
2.206,80 €
12.715,38 €

3.500,00 €
665,00 €
4.165,00 €
874,65 €
5.039,65 €

C) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. Es valorarà l’ampliació del termini de garantia
establert en els plecs de clàusules Administratives particulars, amb un termini màxim de 5 anys.
Valoració :
- 1 any: 1 punt
- 2 anys: 2 punts
- 3 anys: 3 punts
- 4 anys: 4 punts
- 5 anys: 5 punts
D) OFERTA ECONÒMICA. Reducció del preu del contracte.
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.

5

25

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.
TOTAL

100
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B) MILLORA CONSISTENT EN LA UNIFICACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS D’ENERGIA
ELÈCTRICA DEL COMPLEX ESPORTIU (*). Unificació dels subministraments d’energia
elèctrica existents en el complex esportiu (Camp de futbol, pavelló i piscina) en un de sol de
potència a contractar ajustada el consum real. La centralització dels subministraments es
realitzarà ubicant els elements de distribució i protecció en el recinte sota escala de nova
construcció.
Valoració econòmica de la millora B:
Pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
Pressupost estimatiu del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

50

INFORME TERRITORI

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

PUNTS

5

LOT 2. “Projecte Executiu de Remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts”.
CRITERIS OBJECTIUS
A) MILLORA DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DEL PAVELLÓ MITJANÇANT EL
PINTAT DEL PARAMENT VERTICAL EXTERIOR (*). Execució de treballs de rehabilitació de
les façanes del Pavelló de Can Sorts mitjançant el pintat de parament vertical exterior de les
façanes i de les tanques/murs perimetrals que delimiten tot el recinte. Color a decidir per la DF
(direcció facultativa) i Ajuntament:

28.044,00 €

28.044,00 €
5.328,36 €
33.372,36 €
7.008,20 €
40.380,56 €

B) MILLORA CONSISTENT EN EL PINTAT DE LES PORTES D’EVACUACIÓ DE LA
FAÇANA PRINCIPAL I PORTA DE SORTIDA DE VEHICLES DE LA FAÇANA LATERAL. (*).
Color a decidir per la DF (direcció facultativa) i Ajuntament:
M2
60

descripció

Preu unitari

import

24,73 €/m2

1.483,80 €

3

Pintat de fusteries d’acer, amb esmalt, amb dues
capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat.

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

1.483,80 €
418,00 €
1.765,72 €
370,80 €
2.136,52 €

C) MILLORA CONSISTENT EN LA UNIFICACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS
NATURAL DEL COMPLEX ESPORTIU. Unificació dels subministraments de gas natural
existents en el complex esportiu (Camp de futbol, pavelló i piscina) en un de sol de potència a
contractar ajustada el consum real. La centralització dels subministraments es realitzarà
ubicant els elements de distribució i protecció en el recinte sota escala de nova construcció.

3
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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
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descripció
Preu unitari
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat. Previ pintat caldrà preparar el suport i
extreure la pintura existent que estigui en mal estat,
per la correcta adherència de la nova pintura.
Inclou la maquinària i els medis auxiliars necessaris
12,30
per fer els treballs en alçada.
€/m2

50

INFORME TERRITORI

M2
2.280

PUNTS

6

Valoració econòmica de la millora C:
1.500,00 €
285,00 €
1.785,00 €
374,85 €
2.159,85 €

6.500,00 €
1.235,00 €
7.735,00 €
1.624,35 €
9.359,35 €

E) MILLORA CONSISTENT EN LA COL.LOCACIÓ DE CÀMERES DE VIDEO-VIGILÀNCIA.
Instal·lació de sistema de vídeo vigilància format per 3 càmeres exteriors, 3 càmeres interiors i
un monitor de CCTV a ubicar segons indicacions de la DF (direcció facultativa) i l’Ajuntament.
Valoració econòmica de la millora E:
Pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
Pressupost estimatiu del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

12

6.500,00 €
1.235,00 €
7.735,00 €
1.624,35 €
9.359,35 €

F) AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. Es valorarà l’ampliació del termini de garantia
establert en els plecs de clàusules Administratives particulars, amb un termini màxim de 5 anys.
Valoració :
- 1 any: 1 punt
- 2 anys: 2 punts
- 3 anys: 3 punts
- 4 anys: 4 punts
- 5 anys: 5 punts
G) OFERTA ECONÒMICA. Reducció del preu del contracte.
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.
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Valoració econòmica de la millora D:
Pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
Pressupost estimatiu del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

12

5

15
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D) MILLORA CONSISTENT EN LA UNIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I
ACS EXISTENTS. Unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existent, realitzant les
modificacions necessàries per tal de concentrar les calderes en la sala de calderes existent
adossada a l’edifici.

INFORME TERRITORI

Pressupost d’execució material
6% BI i 13% DG
Pressupost estimatiu del contracte
IVA (21%)
Pressupost d’execució per contracte

7

TOTAL

100

(*) Pel que fa a les Millores recollides dels LOTS 1 i 2, en el moment de l’execució de les obres

i/o replanteig de les mateixes l’Ajuntament de Sentmenat es reserva la possibilitat de modificar
les millores descrites, o part d’aquestes, per altres que es puguin considerar més oportunes i/o
beneficioses pel Consistori, sempre mantenint el preu acordat en els criteris d’adjudicació
descrits, i sense que aquest/s canvi/s comporti/n la Modificació del contracte signat entre les
parts.
En cap dels dos lots resultants (LOT 1 i LOT 2) no es proposa cap criteri de valoració que
depengui d’un judici de valor.
• Subcontractació: Sí s’admet. Percentatge màxim: 60 %, per a cadascun dels lots.

Sentmenat, a data de signatura electrònica
Angie Gil Castrillo
Arquitecta municipal

Antoni Esteve Benito
Enginyer Tècnic Municipal
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Es proposa a l’Alcaldia l’inici del corresponent expedient.
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• Responsable tècnic del contracte: Angie Gil Castrillo i Antoni Esteve Benito.

INFORME TERRITORI

• Supòsits modificació del contracte: No es preveuen, més enllà dels supòsits i amb els límits
establerts en la LCSP.

