Àrea de Cicles de la Vida
Servei d’Educació

Informe de necessitat per contractar la Fase 1 de les obres descrites al “Projecte de
millora dels patis de l’escola El Vallès” de Terrassa

Identificació del projecte executiu:
Promotor:

Ajuntament de Terrassa

Emplaçament:

Escola El Vallès: Ctra Martorell, 91

Termini d’obres:

Fase 1: dos mesos

Les obres s’hauran d’executar necessàriament durant els mesos
de juliol i agost de 2022, doncs no són compatibles amb l’activitat
ordinària de l’escola.
Autors de la memòria valorada:

Rosario López Acosta, arquitecta col·legiada núm. 43872-3
Sandra López Acosta, col·laboradora titulada sense col·legiar

Dades econòmiques
Pressupost de licitació (fase 1):

Fase 1: 80.802’36€ (sense IVA)

Aplicació pressupostària:

Pressupost 2021, 5422.32004.63200 codi 21010, import: 17.241'83€
Pressupost 2022, 5422.32004.63200, import: 80.529'03€

97.770’86 € (amb IVA)

Dades relatives a la contractació
Procediment i tramitació de l’expedient:
Acta replanteig:
Data d’aprovació del projecte:
Data aprovació comissió inversions

Procediment obert simplificat
26/10/2021
22/10/2021
23 d’abril de 2021

1. Antecedents
El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, mitjançant Resolucions APOB
16097/2021 de data 22 d'octubre, ha aprovat el “Projecte de millora dels patis de l’escola El Vallès" de
Terrassa.
Actualment el pati de l'escola es distribueix en dos espais: unes grans pistes formigonades i la resta de
pati, conformat per diverses zones més petites, de sorra. Els colors predominants són el gris i marró del
sauló.
Les zones de jocs estan poc diferenciades i se situen totes a la zona de sorra, on gairebé no hi ha
ombra i per tant els infants no poden jugar-hi durant les èpoques de més insolació.
La predominància del formigó, i la falta d’ombres i vegetació, juntament amb el fet que l’escola està
catalogada de màxima complexitat per la tipologia d’alumnat que acull, han determinat que es
considerés que el pati de El Vallès necessita una reforma que inclogui zones d'aprenentatge, racons de
joc actiu i diversos espais inclusius, més espais d’ombra i un alleujament del pes del formigó en el
conjunt del pati, de tal manera que l’espai permeti aplicar noves metodologies pedagògiques que
modernitzin el centre i permetin la integració del seu alumnat, mitigant la segregació escolar que
amenaça l’escola.
L’objecte del projecte que s’ha concebut és definir i valorar econòmicament les actuacions necessàries
per a l'adequació de l'espai exterior de l'escola a les necessitats actuals, tant siguin educatives, motrius
o de foment de determinats valors. Les actuacions s’han dividit en dues fases, preveient-ne l’execució
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de forma diferenciada en funció de les disponibilitats pressupostàries del servei. Aquestes dues fases
són:
Fase 1:
Pati de primària: solucionar els problemes de drenatge del pati de sorra, instal·lació d’una
estructura de joc i diversos equipaments de joc actiu, pintura d’una zona de formigó, Instal·lació
d’una àgora, construcció d’un rocòdrom, plantació d’arbres amb sistema de reg,
subministrament de tres horts alçats, nova instal·lació i recol·locació de jocs esportius (cistelles
i porteries), pintura de pistes esportives, pintura de tanques metàl·liques, pintura del mur de
formigó de l’entrada, i creació de nous espais amb gespa artificial.
Pati d’infantil: solucionar els problemes de drenatge, creació de nou sorral, instal·lació de
mobiliari exterior i instal·lació de dos horts alçats.
Fase 2:
Pati de primària: substitució de les planxes del porxo, instal·lació d’una segona àgora,
instal·lació d’una tanca de pals de fusta, i pintura de diversos elements (columnes de formigó,
pista d’atletisme i murals a la paret oest).
Pati d’infantil: pintura de circuïts per les motos, instal·lació de caseta per guardar joguines,
instal·lació de tendals retràctils i instal·lació de jocs d’equilibri.
2. Objecte de la licitació
L’objecte d’aquesta licitació és l’execució de les obres definides en la fase 1 del “Projecte de millora
dels patis de l’escola El Vallès”, detallades a l’apartat anterior.
El projecte s’ha elaborat en 2 fases, ja que la seva execució està supeditada a la disponibilitat
pressupostària del servei d’Educació en cada exercici. La licitació de cadascuna d’elles, doncs, es farà
de manera independent.

3. Lots:
L’objecte del present contracte inclou la fase 1 de les obres de millora parcial descrites al “Projecte de
millora dels patis de l’escola El Vallès” de Terrassa.
El projecte s’ha elaborat en 2 fases, ja que la seva execució està supeditada a la disponibilitat
pressupostària del servei d’Educació en cada exercici. La licitació de cadascuna d’elles, doncs, es farà
de manera independent.
En el cas de la fase 1, objecte d’aquesta licitació, s’agrupen un paquet d’actuacions que constitueixen
una única unitat funcional articulada al voltant de l’actuació de moviment de terres:
Cal fer moviments de terra per la creació d'un nou sorral, per la millora del drenatge en general, pel pas
de les instal·lacions de reg pels 18 nous arbres a repartir pel pati, i per falcar els nous jocs infantils que
s'han d'instal·lar.
Els nous elements a instal·lar als dos patis (jocs infantils diversos, porteries, rocòdrom, etc....), han de
donar la garantia suficient per la seva estabilitat i resistència, per tant es demana que sigui el mateix
equip qui els subministri i els col·loqui, coordinant el moviment de terres amb la fonamentació d’aquests
elements.
De la mateixa manera, el subministrament de la nova vegetació ha d’anar molt ben lligada amb la
generació del moviment de terres i el nou reg, motiu pel que cal la coordinació única d’ambdues
actuacions.
Les actuacions, doncs, se solapen en temps i espai, i no és possible aïllar-les unes de les altres.
Donat que l’obra conforma una única unitat funcional no es subdivideix en lots.
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4. Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de l’Ajuntament de
Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la necessitat
de millorar el pati de l’escola El Vallès per mitigar la segregació escolar que amenaça el centre.

5. Procediment de contractació
Al tractar-se d’una obra de valor estimat inferior a 2M€ i que entre els criteris d’adjudicació previstos no
hi ha cap criteri avaluable mitjançant judici de valor, es tramitarà per procediment obert simplificat.

6. Codis CPV
Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal:
45112723-9 treballs de paisatgisme en parcs infantils

CPV complementaris:
45112500-0 treballs de moviments de terres
43325000-7 equips per parcs i àrees de joc
45432100-5: treballs de pavimentació i revestiment de terres
45332000-3: treballs d'instal·lació sanitària i de col·locació de tubs de desguàs
45442100-8: treballs de pintura

7. Modificacions del contracte
No es preveuen modificacions del contracte.

8. Pressupost de licitació
Al no haver-hi modificacions previstes, el valor estimat del contracte és el pressupost de licitació, és a
dir, 80.802’36€ sense IVA i 97.770’86€ IVA inclòs.

9. Exigència de classificació i solvència tècnica
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible classificació a l’empresa adjudicatària al ser un contracte inferior a 500.000 €
Tanmateix, s’entendrà que les empreses que tinguin la següent classificació, disposaran de la
solvència tècnica i econòmica necessària per executar el contracte:
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Grup

Subgrup

Categoria

C

4

1

Grup C : Edificacions
Subgrup 4: Feines de paleta, estucats i revestiments
Categoria 1: per ser el pressupost de licitació un valor inferior o igual a 150.000 € .
La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona
execució de com a mínim dues obres similars (reformes de patis escolars o parcs infantils) amb import
igual o superior al pressupost d’aquesta licitació, en els últims 5 anys.
Si l’obra amb la que es vol acreditar la solvència tècnica ha estat realitzada per l’Ajuntament de
Terrassa no caldrà presentar el certificat de bona execució: caldrà presentar una declaració signada on
es descrigui l’obra realitzada, l’import i la data de finalització, i el mateix Ajuntament realitzarà els
tràmits interns necessaris per comprovar si l’execució es va realitzar correctament o no.

10. Seguiment i control de les obres
La gestió, el seguiment i l’acceptació dels treballs en fase d’obra corresponen al Servei de Manteniment
i Projectes de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en
qualsevol moment i independentment de l’estat, a l’obra. El servei de manteniment i projectes
d'Educació designarà una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa.

11. Responsable del contracte
La responsable del contracte serà la cap del Servei de Manteniment i Projectes del Servei d’Educació,
càrrec ocupat per la senyora Gemma López Garcia.

12. Clàusules i criteris socials
Les clàusules i criteris socials recollits en aquesta licitació són:
1.

Al punt 14 s’estableix, com a condició especial d’execució del contracte, que les noves
contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin
en situació legal d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats
d’inserció en el mercat laboral.

Per verificar la contractació de persones en atur, l’empresa haurà de lliurar una declaració responsable
on es faci constar el llistat nominal de treballadors i treballadores adscrits a l’obra, amb diferenciació de
les persones de nova contractació, i còpia de l’alta a la Seguretat Social i del contracte de treball
d’aquests darrers, així com còpia dels TC1 i TC2.
2.

Al punt 15.1, als criteris de valoració de les ofertes, s’estableix que es valorarà amb 10
punts sobre un total de 100, la subcontractació parcial de la prestació amb centres
especials de treball i/o amb empreses d'inserció legalment constituïdes. Al mateix punt es
detallen els criteris que regularan l’atorgament d’aquests 10 punts.

Si l’empresa adjudicatària s’ha compromès a la subcontractació de part de l’obra en els termes definits
al punt 15.1, aquest compromís esdevindrà una obligació contractual.

13. Obligacions del contractista

13.1. Desperfectes
Els desperfectes o trencaments en l’edificació on es treballa o en la part d’espai públic que s’ocupa
s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser

Pàgina 4 de 8

Àrea de Cicles de la Vida
Servei d’Educació

materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de
l’obra i els tècnics municipals.
13.2. Planificació
En cap cas els treballs afectaran el normal funcionament de l'equipament. Si fos el cas, caldrà
programar les tasques que interfereixin en horari de tancament de l'equipament.
El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. Aquest calendari
s’haurà d’actualitzar setmanalment i haurà d’informar a la Direcció Facultativa, amb prou antelació, de
qualsevol canvi rellevant.
13.3. Talls de trànsit
Tots els talls de trànsit que es realitzin durant les obres en els carrers del voltant de l'escola afectada
han d’estar consensuats amb la Direcció Facultativa i el Servei de Mobilitat.
13.4. Cartell d’obres
Caldrà que l’empresa subministri i col·loqui el cartell d’obres. Així mateix, l’haurà de retirar abans de la
recepció de les obres.
13.5. As-built del projecte
L’empresa entregarà l’as-built del projecte en finalitzar les obres, que haurà de contenir la informació
següent:
Llistat de proveïdors
Plànols en format editable.
Certificats de qualitat dels materials
Certificats de gestió de residus, signats electrònicament
13.6. Cap d’obra
El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver executat com a
mínim 2 obres similars com a cap d’obra, per un import igual o superior al licitat, en els darrers 5 anys.
El cap d’obra designat haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil en tot moment. La permanència del
cap d’obra a l’obra serà mínima de dos dies per setmana. En cas que la direcció Facultativa estimi que
aquesta permanència no és suficient pel correcte avanç de les obres, podrà requerir una presència
permanent del cap d’obra, sense que això suposi cap increment econòmic
13.7. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:
Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit, tots els cops
que sigui necessari.
Repartir volants als veïns o usuaris per comunicar amb antelació els talls de trànsit.
Bastida, servei de grua o als elements auxiliars necessaris durant les obres.
Despeses derivades del control de qualitat (fins al 1,5% del pressupost de licitació).
La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball.
La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin necessaris,
tant amb cales com amb aparells tipus georadar.
Vigilància i seguretat necessària de les obres
Mesures de seguretat i protecció de la salut
Neteja diària de la zona afectada per les obres per deixar l’espai i els llocs de treball en
perfecte estat d’ús.
Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que impliqui)
Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació
Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici i equipaments afectats
durant la durada de les obres. Especial vigilància en no interrompre el subministrament
elèctric a l’edifici.
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Els treballs que poguessin afectar el normal funcionament del centre es realitzaran fora
d’horari de treball del personal o en caps de setmana
Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que
calguin per la protecció contra la COVID-19
14. Condicions especials d’execució
S’estableix, com a condició especial d’execució del contracte, que les noves contractacions de personal
que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo s’han
d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui possible,
entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.
15. Criteris de valoració de les ofertes
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris
que es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància:
15.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 145 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, fins a 100
punts:
Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (Ei), fins a 90 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:
baixai
PE = 90 x
baixamillor
PE

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei),
respecte al pressupost de licitació

baixamillor

Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa de entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim de entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 90 punts. I una oferta que no
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització
d’aquesta fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble
comparativa de cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació del contracte i,
també, respecte l’oferta econòmica més baixa
En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.

Per la subcontractació parcial de la prestació amb centres especials de treball i/o amb empreses
d'inserció, 10 punts:
Si se subcontracta parcialment la prestació amb centres especials de treball i/o amb empreses
d'inserció legalment constituïdes, es valoraran 10 punts sobre un total de 100.
Caldrà l’aportació de declaració jurada o compromís, signada per l’empresa ofertant i pel centre
especial de treball i/o empresa d’inserció amb la que es vulgui subcontractar.
En aquesta declaració s’hauran d’especificar les partides de l’obra que se subcontractaran amb
aquestes empreses.
Les partides que caldrà subcontractar corresponen als capítols següents:
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01.08 - Jardineria: subministrament i plantació de diverses varietats d’arbrat
01.09 – Revestiments i pintats: pintura en paraments verticals i horitzontals de
diferents elements del pati de primària

Si l’ofertant presenta una declaració jurada o compromís de subcontractació de totes les
partides esmentades amb centres especials de treball i/o amb empreses d'inserció legalment
constituïdes, es valoraran 10 punts sobre un total de 100.
En qualsevol altre cas, es valoraran 0 punts sobre un total de 100.

15.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes
Per calcular la anormalitat de les ofertes, es consideraran els imports de la proposta econòmica del
pressupost de contracte (Ei), en PEC sense IVA.
Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:
•
•
•

•

Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament podrà considerar aquesta oferta anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
15.3. Càlcul en cas d’empat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que,
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a
l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per decidir els
criteris de desempat.
Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Conclusions
Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de la fase 1 de les obres descrites al “Projecte de
millora dels patis de l’escola El Vallès" pel procediment obert simplificat.

Gemma López Garcia
Cap de serveis de Manteniment i Projectes
Servei d’Educació
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