INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE (art. 116.4 LCSP)
Identificació de l’expedient:
Denominació del
contracte:

RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE CAN
FREIXEDAS, SEU DEL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT PENEDÈS
Codi d’expedient:
G5036-000001/2022
Tipus de contracte:
Obres
Tipus d’expedient:
Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplificat

I. NECESSITAT A SATISFER I RELACIÓ AMB L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte són les obres per a la restauració de les façanes de
Can Freixedas, seu actual del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, situat al
carrer Hermenegild Clascar, d’acord amb el Projecte bàsic i d’execució FASE 1:
RESTAURACIÓ DE LES FAÇANAES DE CAN FREIXEDAS.
Can Freixedas està catalogada pel Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric
i artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. El disseny de la façana data de
1903 i entre d’altres intervencions destaca la total rehabilitació l’any 1993 quan
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va efectuar la primera fase de la
rehabilitació de tot l’edifici, per ubicar-hi la seva Seu.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 9 de desembre de
2021, va aprovar adjudicar el contracte menor pel Servei de redacció de
projecte i direcció de les obres de rehabilitació de la façana de Can Freixedes
seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a l’empresa Arquitectura Genís
Planelles SLP (B64782105), per import de 5.000,00 € + 1.050,00 € (21% IVA) =
6.050,00 € (IVA inclòs) (exp. G5038-000054/2021), d’acord amb l’oferta
econòmica amb pressupost núm. 21721-01 de 26/11/2021.
En data 14/02/2022 amb registre d’entrada al CCAP E/0001107-2022 l’empresa
Arquitectura Genís Planelles SLP (B64782105) presenta el projecte “Habilitació
d’espai per a millora del servei de Benestar Social Igualtat i Ciutadania del
CCAP “Can Freixedas” – Fase 1: Projecte bàsic i executiu restauració de les
façanes de Can Freixedas.
La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió del 17 de
febrer de 2022, va aprovar inicialment Projecte bàsic i executiu de Restauració
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de les façanes de Can Freixedas, fase 1, del projecte global per a l'habilitació
d'espai per a millora del Servei de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania.
El pressupost base de licitació de les obres associades al projecte és d’un
import de 69.028,07€ + 14.495,89€ (21% IVA)= 83.523,96€ (IVA inclòs) redactat
per Arquitectura Genís Planelles SLP (B64782105) (exp. G5038-000054/2021).
L’esmentat projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant anuncis en el
BOPB del 7 de març de 2022 i en el DOGC núm. 8615- 28.02.2022 i en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica del CCAP durant el termini de trenta dies
durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no se’n presentin durant l’esmentat període, l’aprovació esdevindrà
definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord. Simultàniament, es sotmet,
si escau, a informe o autorització d’altres administracions.
L’últim dia per a la presentació d’al•legacions és el dia 20 d’abril de 2022.
II. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
En compliment del que estableix l’art. 116.4, el procediment seleccionat és el
de procediment obert simplificat d’acord amb l’art. 131 LCSP en relació a l’art.
159 LCSP el qual es poden utilitzar per contractes amb valor estimat igual o
inferior a 2.000.000€ quan es tracte de contractes d’obres.
S’ha tingut en compte que es permet presentar oferta a tot licitador interessat
que reuneixi els requisits de capacitat i solvència establerts en el plec de
clàusules administratives particulars, quedant exclosa qualsevol negociació
dels termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.
III. DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
No procedeix la divisió en lots per raons d’idoneïtat tècnica en l’execució global
de tota l’obra, d’acord amb les consideracions del Projecte. En cas de dividir en
lots, l’execució del contracte a través de diferents adjudicataris esdevindria en
excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com en la òptima forma
d’execució de les obres l’execució de les quals es contracta.
La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en
l’article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual:
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su
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división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión
de obras.
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que,
la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución
del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones,
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos
deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”
La necessitat de coordinació de les diferents tasques aconsella, tècnicament, a
la no divisió en lots.

IV. EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
El valor estimat del contracte s’estableix en 69.028,07€ IVA exclòs, amb el
desglossament següent:
•

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import contracte: 69.028,07 €
Import pròrrogues: Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): Total valor estimat del contracte: 69.028,07 € IVA exclòs

El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100
LCSP, de SEIXANTA-NOU MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS
(69.028,07 €), equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%,
per import de 14.495,89 euros, és a dir, un pressupost total de licitació de
VUITANTA-TRES MIL CINC CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTASIS CÈNTIMS (83.523,96 €), IVA inclòs.
El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa
d’acord amb els costos directes i indirectes.
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Concepte
Import contracte
Costos directes
Costos material i mà d’obra
58.006,78
Total costos directes
58.006,78
Costos indirectes
Despeses generals (13%)
7.540,88
Benefici industrial (6%)
3.480,41
Pressupost base
69.028,07
IVA (21%)
14.495,89
Total costos indirectes
25.517,18
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
83.523,96
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la
província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994), publicat al
BOPB de 22/05/2019.
Aplicació pressupostària: 920.63200 "Habilitació espais millora serveis CCAP”
V. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL I ELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
Tenint en compte que el valor estimat del contracte i que aquest és inferior a
500.000€ no és exigible la classificació empresarial d’acord amb l’article 77.1a
LCSP. Ara bé, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència,
indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de
solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica o bé mitjançant la seva
classificació en el grup o subgrup de classificació corresponent a l’objecte del
contracte.
A aquests, efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb
el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost
és:
Grup K, Subgrup 7, Categoria 2
El plec establirà els criteris de selecció per determinar la solvència econòmica i
financera, i la solvència tècnica o professional de les empreses, els requisits
mínims exigits i els mitjans per acreditar-los.
Per tal d’acreditar la solvència econòmic – financera les empreses hauran
d’aportar:
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Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims
disponibles en funció de la data de constitució o d’inici d’activitat, per import,
com a mínim equivalent a una vegada i mitja el valor estimat del contracte
per ser la durada d’aquest inferior a l’any, és a dir, per import mínim de
103.542,10 €.
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

Dita experiència, s’acreditarà de la següent manera:


Aportació de certificats de bona execució de dits treballs de rehabilitació
d’edificis històrics i/o culturals, els quals hauran d’incloure, com a mínim, les
dades següents:
-

Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta
d’un projecte de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests plecs.
l’import del projecte executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió
i es van dur a bon terme i amb normalitat.
Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes
o per la propietat.



Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa
al que constitueix l’objecte del contracte s’estarà al CPV indicat a l’apartat
A.3 dels presents Plecs.



El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any
d’execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte
o de la seva anualitat mitjana si aquest valor és inferior al valor estimat del
contracte.

Per altra banda, i addicionalment als requisits expressats, no s’entendrà
acreditada dita solvència tècnica si no es justifica haver realitzat un mínim de
DOS (2) projectes en el termini indicat, referents a treballs iguals o de similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte, és a dir, obres de
restauració i/o adequació sobre edificis amb valor patrimonial, històric,
arquitectònic.
Per tal de determinar la solvència econòmica i tècnica de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
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L’empresa que no pugui acreditar suficient solvència, no es considerarà
empresa apta per a continuar en el procediment i serà exclosa.



Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa
amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica
mitjançant l'acreditació de la concurrència d’algun dels mitjans contemplats
als apartats b), c), d), e) i f) de l’article 88.1 LCSP. En cas que es justifiqui a
través dels criteris establerts a la lletra d) caldrà també la justificació
conjuntament a través d’algun dels criteris establerts en els altres apartats
( b), c), e) o f) ).
En concret, les empreses de nova creació definides en la LCSP hauran
d’acreditar la seva solvència de la següent manera:
- Justificació de està integrat a la seva plantilla un encarregat d’obra amb
una experiència mínima de 3 anys en la realització d'obres anàlogues a
les que constitueixen l’objecte del contracte (obres de rehabilitació
d’edificis històrics i/o culturals) i per un import mínim acumulat del millor
any d’execució igual o superior al 70% del valor estimat del contracte o
de la seva anualitat mitjana si aquest valor és inferior al valor estimat del
contracte.

VI. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base
a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP,
criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte
del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació
atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició més
avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 50 punts:
• Criteris automàtics - màxim 50 punts:
1) Oferta Econòmica: .................................................................màxim 35 punts
2) Aportació pressupost desglossat i cronograma de treball màxim 10 punts
3) Millora: proposta ampliació de termini de garantia
màxim 5 punts
Descripció dels criteris de valoració automàtica:
Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica (baixa sobre el
preu de licitació, sense incloure l’IVA), d’acord amb l’aplicació de la fórmula
següent:
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On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu =35
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1
Aportació pressupost desglossat i cronograma de treball (diagrama de Gantt)
Es valorarà en 10 punts la presentació per part del licitador d’un pressupost
desglossat o estudi detallat per partides del pressupost, amb detall de preus
unitaris, i un cronograma de treball (diagrama de Gantt).
És a dir,
10 punts, si presenta desglossament del pressupost i cronograma de treball
5 punts, si presenta desglossament del pressupost o cronograma de treball
0 punts si no presenta res
En qualsevol cas, aquest desglossament del pressupost tindrà caràcter
merament informatiu, i els preus unitaris que s’hi recullin no seran els utilitzats
durant l’execució de l’obra, a efectes de les certificació, sinó que s’aplicaran els
preus previstos en projecte (amb la corresponent baixa econòmica oferta per el
licitador).
Millora: Proposta d’ampliació del termini de garantia
Es valorarà la proposta per part dels licitadors d’ampliació del termini de
garantia establert, fins a un màxim de 5 punts, a raó de 2,5 punts per cada any
d’ampliació (per sobre del termini de garantia d’1 any establert als PCAP).
És a dir:
5 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia
2,5 punts, per a una ampliació d’1 any = 2 anys de garantia
0 punts en cas de no proposar ampliació del termini de garantia = 1 any de
garantia
VII. LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) Manteniment de les condicion s laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual:
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L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el
conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu
Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment serà causa de resolució.
El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot
moment a l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb
l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les
persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.
Assegurança RC:
Justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (per import
mínim assegurat de 600.000 € per sinistre i any), acreditada a través de
certificat emès per l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu
període de vigència i prestacions assegurades, així com a través de rebut
conforme s’està al corrent de pagament.
Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa
durant tot el període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant
aquest període podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la
vigència i de les condicions contractades referents a l’esmentada pòlissa.
L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu
amb els efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a
l’incompliment de les condicions especials d’execució, responent de les
mateixes a través de la garantia definitiva.
Les condicions especials d’execució establertes en els plecs seran igualment
exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
Subcontractistes
Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del
contracte.
D’acord amb la clàusula 34.9 del plec general, l’empresa contractista haurà
d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
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amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment
del pagament en termini.
Condicions especials d’execució de caràcter ètic d’acord amb el previst a la
clàusula 31 del plec de clàusules administratives.

VIII- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos
expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb
el procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article
207.2 LCSP.

Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.
Cristina Montserrat Bages, arquitecta
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