MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Títol: MEMORIA JUSTIFICATIVA per la contractació de DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE L’ABADIA DE SENAN
Tipus intern preceptiu
Identificació Àrea promotora:
Àrea: Alcaldia
Identificació del responsable:

Carme Ferrer Cervelló, alcaldessa, trasllado la necessitat de contractació que es
detalla a continuació:
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1. OBJECTE
*Objecte del contracte: Rehabilitació de l’edifici de l’Abadia, amb l’enderroc i nova
construcció dels forjats i coberta inclinada a dues aigües, reforç i consolidació dels murs
de contenció existents en planta baixa, distribució dels espais interiors per al seu nou
ús, instal·lació d’un ascensor per a permetre l’accessibilitat a les diferents plantes,
renovació de les fusteries interiors i exteriors, renovació de les instal·lacions així com
els acabats i dotació dels equips d’extinció d’incendis, evacuació i senyalització
exigibles.
S'adjunta:
Obres: Projecte d'obres aprovat definitivament.
*CPV:
Codi CPV
45110000-1
45260000-7
45212350-4

Descripció
Treballs de demolició d’immobles i moviment de terres
Treballs de sostrada i altres treballs de construcció
especialitzats
Edificis d’interès històric o arquitectònic

*Divisió en lots:
No, El contracte actual s'oferirà per la totalitat, sense divisió en lots per tractar-se
d'una obra completa que inclou tots els capítols desglossats en el Projecte, no sent
possible la seva subdivisió en lots.
La no divisió del contracte en lots, s'empara en l'apartat 3 de l'article 99 de la LCSP:
quan “el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents
prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents”.
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Es reserva el dret a participar en el procediment a centres Especials d'Ocupació
d' iniciativa social o empresa d'inserció o altres organitzacions:
Si,
No
2. NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
*Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
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L’any 2012, l’Ajuntament de Senan va adquirir l’edifici de l’abadia a l’Arquebisbat de
Tarragona per tal de proveir al municipi d’un nou centre en el qual es puguin realitzar
activitats culturals de lleure i la possibilitat d’oferir un espai de coworking.
Per poder destinar aquest immoble a un ús públic i vist el seu estat de conservació, es
va encarregar la redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres de rehabilitació
integral de l’Abadia i la seva adaptació a les diferents normatives sectorials
Els antecedents descrits justifiquen la necessitat de la present contractació.
* Justificació de insuficiència de mitjans personals i materials: Manca de capacitat
tècnica, de personal ni material de l’ajuntament per endegar aquesta actuació
3. DADES ECONÒMIQUES
Sistema determinació del pressupost:
Components de la prestació
Unitats de temps
Unitats d'execució
Tant alçat
Honoraris per tarifes
Pressupost Base de Licitació del contracte (articles 100 i 233.1.d) de la LCSP):
CONCEPTE
COSTOS DIRECTES

DETALL

1.Presupost execució material
COSTOS INDIRECTES
2.Despeses Generals
ALTRES
3.Benefici industrial
SUMA
IVA
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

IMPORT
255.000,00 €

DG (13%)

33.150,00 €

BI (6%)

15.300,00 €
303.450,00 €
63.724,50 €
367.174,50 €

(21%)

El Valor Estimat de Contracte és de 303.450,00 € (IVA exclòs)
En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte ni import per
atendre supòsits específics de modificació contractual no previstos a la LCSP.

*Revisió de preus:
No
Si de conformitat amb la memòria adjunta.
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Subrogació de personal:
No
Si
*Existència de crèdit
Aplicació pressupostària: . 336-619
Exercici: 2021
Import:418.000,00.€
VEC; 303.450,00 € Percentatge IVA: 21% Import IVA: 63.724,50 €
No hi ha pressupost en l'aplicació pressupostària corresponent.
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4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Procediment:
Obert
Obert Simplificat
Obert Simplificat sumari
Utilitzant mitjans electrònics:
Si
No
*Condicions especials d'execució del contracte:
Es consideren condicions especials d’execució als efectes del compliment del contracte
i que poden ser causa de resolució les següents:
La dotació del personal necessari per l’execució de l’obra.
El pagament, dins del termini legal establert, als proveïdors vinculats a les obres
d’aquest contracte.
El lliurament de la documentació sol·licitada per l’Ajuntament, a través del
responsable del contracte.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
-

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

A més s'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord
amb l’ establert a l’article 202 de la LCSP:
El compliment de les condicions laborals que estableix el conveni laboral que
resulti d’aplicació dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte. L’empresa
contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions salarials que
estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori. Així mateix,
garantirà la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal
subcontractat pel contractista principal destinat a l'execució del contracte.
Executar l'obra complint estrictament la legislació sobre prevenció de riscos
laborals, de tal manera que, sense perjudici de les responsabilitats en què es pugui
incórrer per infracció d'aquestes normes, s'entendrà incomplert de manera essencial el
contracte quan amb ocasió de l'execució de l'obra i en el període d'un any s'hagin
imposat per l'Autoritat laboral, mitjançant resolució definitiva en via administrativa, dues
sancions molt greus per incompliment de la legislació sobre prevenció de riscos laborals,
obligació de subcontractar una part de l'obra.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Salvadó Vives - DNI ** (SIG) el dia 19/05/2021 a les 10:13:51

*Durada: 12 mesos
Prorrogable:
Si
No
Termini de garantia previst: 12 mesos
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
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De conformitat amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP, per participar en la present
contractació el licitador haurà d’acreditar:
Volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims anys (2018, 2019 i 2020) en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats del licitador i de la data de presentació de les ofertes.
Import mínim: 455.175,00 € (corresponent a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte).
Mitjà d'acreditació: Aquest volum anual de negocis s'acreditarà amb la presentació dels
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil, ho faran, mitjançant els seus Llibres d’Inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica
De conformitat amb l’article 88.1.apartats a) i c) de la LCSP, la solvència tècnica o
professional mínima de l’empresari per executar aquest contracte es determina a través
dels mitjans següents:
Relació de les obres realitzades en els darrers cinc anys, avalada per certificats de bona
execució, amb la indicació de l’import, les dates i destinatari dels mateixos. En tot cas,
l’adjudicatari haurà d’acreditar, com a mínim, haver realitzat obres de rehabilitació que
incloguin treballs d’enderroc, en el període indicat.
El requisit mínim per considerar la solvència tècnica serà que l’import acumulat de la
tipologia d’obres indicada, degudament acreditades, durant el millor any dels últims cinc,
hagi assolit com a mínim la xifra de 212.415,00 euros (equivalent al 70% del VEC).
Mitjà d’acreditació: S’acreditarà mitjançant els corresponents certificats de bona
execució (on consti l’entitat contractant, la data d’execució, l’objecte i l’import), expedits
pel promotor (no seran vàlids aquells referents a obres en què el promotor hagi estat el
propi licitador) amb indicació de si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme.
Títols acadèmics: a la vista de l’abast d’aquesta obra i de les característiques històriques
i monumentals que representa, per garantir una bona execució dels treballs es requereix
que l’empresa destini a la seva execució:
Cap d’obra:
El cap d’obra disposarà de la titulació d’arquitecte tècnic o superior i haurà d’acreditar
experiència en l’execució de com a mínim 3 obres de rehabilitació que incloguin treballs
d’enderroc en els darrers 10 anys.
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Mitjà d’acreditació: S’acreditarà mitjançant el certificat de col·legiació corresponent i una
declaració responsable que inclogui la relació de les obres principals en què hagi
intervingut i que abastin aquest període de temps.
Encarregat d’obra:
L’encarregat d’obra haurà de tenir la categoria d’oficial de primera paleta i disposar
d’experiència en l’execució de com a mínim 3 obres de rehabilitació que incloguin
treballs d’enderroc en els darrers 10 anys.
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Mitjà d’acreditació: S’acreditarà mitjançant una declaració responsable que inclogui la
relació de les obres principals en què hagi intervingut i que abastin aquest període de
temps.
Responsable de seguretat i salut:
El responsable de seguretat i salut haurà de disposar de la titulació mínima de tècnic de
prevenció de riscos laborals
Mitjà d’acreditació: s’acreditarà amb la presentació de la titulació corresponent.
Aquests mitjans personals formaran part del contracte que se signi amb l’adjudicatari.
Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per l’empresa durant tot el termini
d’execució de l’obra. Qualsevol variació en el personal adscrit, haurà de ser comunicada
i autoritzada per aquesta administració, prèvia comprovació que les noves
incorporacions compleixen amb els mateixos requisits de solvència.
La falta de comunicació de les variacions que es produeixin es considerarà una falta
lleu.
La falta d’adscripció a l’execució del contracte del personal proposat serà qualificat com
a falta molt greu.
Acreditació de la solvència tècnica per les empreses de nova creació:
De conformitat amb l’article 88. 2 de la LCSP, la solvència tècnica o professional per
aquest tipus d’empreses s’acreditarà, d’entre els diferents mitjans previstos, a través
dels mitjans especificats en l’apartat c) de dit article, en els termes descrits en l’apartat
anterior.
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a
licitacions realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la
data final de presentació d'ofertes.
La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació
del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:
a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial;
b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional;
c) classificació i altres circumstàncies inscrites; i
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

Ç
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Criteris per adjudicar el contracte:
Criteris objectius:
Oferta econòmica.: Fins a 29 punts.
Millora consistent en ampliar la cuina del projecte.: 40 punts.
Reducció dels terminis d’execució.: 21 punts.
Criteris subjectius
.Memòria tècnica.: Fins a 10 punts.
Composició de la Mesa de contractació:
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Presidenta: Alcaldessa
Vocal: Tècnic designat per la Diputació de Tarragona
Vocal: Tècnic designat per la Diputació de Tarragona
Secretari/ària: El de la Corporació
Assistència d'un tercer: Tècnic redactor del projecte

Modificació del contracte:
No
Si
*Responsable del contacte: El director de l’obra- ArquitecteDocumentació adjunta:
Obres: Projecte d'obres i acta de replanteig
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
Senan, a la data de signatura electrònica
L’alcaldessa, Carme Ferrer Cervelló
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