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ANUNCI DE LICITACIÓ
De Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres
d’execució de les obres definides en el “Projecte bàsic i executiu d’una torre mirador
i urbanització de l’entorn” (exp. 2020/7498)
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat adjudicadora
Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Número d'expedient: 2020/7498

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Diputació de Girona.
Domicili: Pujada Sant Martí, 5
Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972185065.
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres definides en el “Projecte bàsic i
executiu d’una torre mirador i urbanització de l’entorn”, aprovat per acord de Ple de
l’Ajuntament de Celrà en sessió ordinària de 10 de juliol de 2018.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa
operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 6, cofinança en un 50 per
cent de la despesa elegible de l’operació PR15-011845 “DifNat. Equipaments per a
la difusió d’espais naturals protegits de les comarques de Girona” dins la qual
s’inclou la present licitació.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
L’objecte del contracte és la construcció d’una torre mirador d’acer i fusta, i la
instal·lació de senyalització al parc de la Torre, amb elements a base dels mateixos
materials. Per les característiques de l’obra, resulta adequat que una sola empresa
sigui responsable de la totalitat dels treballs atès que des d’un punt de vista tècnic,
la coordinació i la planificació dels treballs i la coordinació de la seguretat i salut
impliquen la necessitat de coordinar la execució de diferents prestacions i si es
dividís el contracte amb lots, aquesta qüestió es podria veure afectada. També,
l’atribució de responsabilitats en cas de qualsevol problema resultarà més clara i el
resultat final de l’obra serà més homogeni.
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Per tant, per la naturalesa de l’objecte del contracte, la divisió en lots no afavoreix la
qualitat del resultat, ni la rapidesa d’execució, per tant no es considera la divisió en
lots de l’obra.
Lloc d'execució: Celrà
Termini d'execució: 6 mesos
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV:
45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres
d’enginyeria civil
Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) Contracte reservat: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 94.352,60 €, IVA no inclòs
6. Admissió de variants: No
7. Garantia definitiva: Sí.
Import: 5% del preu final ofert, (exclòs l’IVA).
8. Requisits específics del contractista
Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el
procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar
inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial
de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).
8.1 Classificació empresarial:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant les classificacions empresarials
especificades a continuació o una de superior:
Grup: C. Edificacions
Subgrup: 2. Estructures metàl·liques
*Categoria: 1
*La categoria 1 indicada equival a la categoria A o B atorgada d’acord amb el RD 1098/2001,
segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 2a del RD 773/2015, de
28 d’agost.
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8.2 Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
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a. Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
1. Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici de l’activitat
de l’empresari, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
per l’import següent: 141.528,90 euros.
Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual
IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any.
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum
anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas
de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
b. Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
1. Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per
certificats de bona execució per a les obres més importants de naturalesa similar a
les del objecte del contracte; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si
s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent. 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, per l’import següent: 66.046,82 €
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació de les principals obres realitzades inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
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Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar aquest mitjà de
solvència tècnica.
2. Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que
es disposi per executar les obres, i en concret:
- Un (1) paleta amb un mínim de 3 anys d’experiència.
- Un (1) especialista en estructures metàl·liques amb un mínim de 3 anys
d’experiència.
Acreditació documental:
S’ indicarà el paleta o responsable de l’obra amb experiència en intervencions en
edificis de construcció tradicional i/o en edificis catalogats com a patrimoni
arquitectònic.
8.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No.
9. Criteris d’adjudicació:
-

Criteris quantificables mitjançant judici de valor (sobre A.b): fins a 10 punts

1. Pla de minimització de la generació de residus i millora de la gestió de residus,
respecte a allò requerit en el projecte i al que la normativa determina que és d’obligat
compliment: (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta de mesures per a minimitzar els residus que es generin i
mesures per a la millora de la gestió d’aquests residus, en tot allò que no concreta
o no estableix l’Estudi de Residus o el Projecte. Així, es poden establir mesures
concretes per a la reutilització en obra o en una altra obra, o bé el reciclatge, dels
residus d’enderroc, inclosa la millora de la separació de residus; la minimització dels
sobrants d’execució i mesures per a la minimització dels embalatges en general i la
minimització dels embalatges no reutilitzables o fabricats amb materials no
reciclables; així com altres mesures concretes per a millorar la gestió ambiental de
l’obra.
L’Estudi de Gestió de Residus del “Projecte bàsic i executiu d’una torre mirador i
urbanització de l’entorn”, estima que es generaran els següents residus:
Procedència del residu
Materials d'excavació (argiles)
Sobrants d'execució i embalatges

Pes (tones)

Volum aparent (m3)

112,77

64,44

6,40

8,38
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Es preveu reutilitzar a la mateixa obra 50 m3 de material d’excavació i portar a
l’abocador 14,44 m3 de material d’excavació.
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Els sobrants d’execució i embalatges es classifiquen per tipus i fase d’obra de la
següent manera en m3.
fonaments/estructura

tancaments

acabats

Total

m3

m3

m3

m3

Formigó, fàbrica,
petris

0,34

2,97

1,57

4,88 /
2,59+2,60

Fustes

0,05

0,11

0,27

0,43 / 0,09

Plàstics

0,29

0,14

0,51

0,94 / 0,11

Paper i cartró

0,05

0,25

0,59

0,89 / 0,06

Metalls

0,20

0,04

0,16

0,4 / 0,05

Altres

-

0,04

0,04

Guix

-

-

0,69

0,92

3,54

3,92

Totals

Al pressupost del projecte també es preveu la neteja i l’esbrossada de l’entorn, que
és una zona boscosa.
L’estudi de residus preveu dipositar els materials granulars (graves, sorres, etc.) en
contenidors rígids o sobre superfícies dures així com recollir les restes de formigó i
els residus especials de manera selectiva. Es preveu un contenidor per a les restes
de formigó.
Puntuació del criteri
La proposta presentada per cada licitador s’avaluarà d’acord amb el conjunt de
mesures concretes i comprovables presentades i el fet que aquestes resultin
especialment rellevants per a l’execució de l’obra ( fins a 10 punts).
Es presentarà una memòria amb els compromisos que adoptarà l’empresa en
matèria de gestió ambiental i gestió de residus en aquesta obra. La memòria ha
d’incloure les mesures concretes i comprovables de gestió ambiental, les mesures
concretes i comprovables per a minimitzar els residus que es generin i les mesures
concretes i comprovables per a la millora de la gestió d’aquests residus, amb un
màxim de 2 pàgines A4, lletra arial 10 i interlineat 1,5.
Les mesures que es preveu adoptar s’hauran de desenvolupar en un Pla de Gestió
Ambiental i de Gestió de Residus que haurà d’elaborar el contractista i ser aprovat
per l’òrgan de contractació. Les dades que constin a l’oferta seran utilitzades en la
comprovació de la condicions especials d’execució del contracte.
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Es podran tenir en compte els criteris esmentats a les Instruccions tècniques per a
l’aplicació de criteris de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/83552/browse?type=materia&s
ort_by=1&order=ASC&rpp=20&etal=-1&value=Desenvolupament+sostenible&offset=20
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2246276 LHYZH-AD8CA-Y38DQ 86BC3E714B634B32698DD1C857FFBE79700C1CFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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-

Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (Sobre B): fins a 90
punts

1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 70 punts):
El preu representarà fins al 70% del barem de puntuació. El preu màxim de licitació
és de 94.352,60 € (sense IVA). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest preu
en les seves ofertes. S’atorgaran 70 punts a l’oferta (o ofertes) que presentin un preu
menor. La resta es calcularan d’acord amb la fórmula següent:

1
𝐼𝐿 − 𝑂𝑚
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
2 ))
𝑃𝑖 = 𝑃 (1 − (
)·(
𝐼𝐿
𝐼𝐿 − 𝑂𝑚

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i
𝑃 = punts del criteri preu
𝑂𝑖 = preu de l’oferta i
𝑂𝑚 = preu de la millor oferta
𝐼𝐿 = import de licitació

2. Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements: (fins a un
màxim de 10 punts).
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A. Etiqueta ecològica tipus eco-label o equivalent per a pintures, tints, lasurs,
vernissos i productes similars. En aquest projecte s’utilitza bàsicament fusta i
acer, de manera que s’atorgaran 2 punts per etiqueta ecològica en productes
per a fusta i 2 punts per etiqueta ecològica en productes per a acer, fins a un
màxim de 4 punts.
Alternativament, l’etiqueta ecològica dels productes per a fusta es pot substituir
per la utilització de productes amb un mínim d’un 90% de productes naturals
d’origen vegetal, com oli de llinosa, encara que no tinguin etiqueta ecològica, i
s’atorgaran igualment 2 punts.
Per acreditar aquest criteri, el licitador haurà d’aportar un compromís signat
electrònicament on s’indiquin quines pintures, tints, lasurs, vernissos i productes
similars s’empraran en l’execució del projecte juntament amb la fitxa de
característiques del producte que indiqui que el producte disposa de l’etiqueta
ecològica o que tingui un mínim del 90% de components naturals d’origen
vegetal. En cas que no s’acrediti aquest criteri, no serà valorat.
B. Etiqueta ecològica de certificació de gestió forestal sostenible en relació a la
fusta emprada en el projecte: (6 punts)
Per acreditar aquest criteri, el licitador haurà d’aportar un compromís signat
electrònicament on indiqui que la fusta que s’emprarà en l’execució del projecte
estarà certificada amb alguna de les etiquetes que s’especifiquen a continuació.
Caldrà també aportar el compromís de compra de la fusta etiquetada amb una
empresa subministradora que ostenti l’etiqueta corresponent i annexar en
aquest compromís l’etiqueta ecològica corresponent.
Les etiquetes ecològiques de gestió forestal sostenible en relació a la fusta
emprada en el projecte seran les obtingudes per mitjà d’un dels sistemes FSC
(Consell d'Administració Forestal) i/o PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes o Programa per al reconeixement de sistemes de
certificació forestal), o similars. En cas que no s’acrediti aquest criteri, no serà
valorat.
3. Millora: enllumenat exterior mitjançant plaques solars fotovoltaiques (10 punts)
El projecte contempla que l’enllumenat exterior es connecti a la instal·lació elèctrica
de la Torre Desvern. La millora que es proposa vol aconseguir que l’enllumenat
exterior s’efectuï de forma autònoma a partir de plaques solars fotovoltaiques amb
bateries i mantenir la connexió a la xarxa només com sistema alternatiu en cas de
fallada de la instal·lació fotovoltaica.
Per tant, la millora consisteix en subministrament i instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques, inclosa l’estructura de fixació, les bateries i la instal·lació elèctrica
que sigui necessària per a l’enllumenat exterior descrit al projecte:
-

Enllumenat del cartell principal d’accés
Enllumenat dels dos elements de senyalització
Els 12 punts d’enllumenat exterior.
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També ha de contemplar la legalització del projecte. Per tant, inclou els següents
elements de forma orientativa:

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2246276 LHYZH-AD8CA-Y38DQ 86BC3E714B634B32698DD1C857FFBE79700C1CFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

-

-

Plaques solars fotovoltaiques per a obtenir una potència aproximada de 300
W
Estructura metàl·lica per a fixació de les plaques solars sobre l’element
circular de llistons de fusta que senyalitza l’accés.
Cablejat d’uns 120 m de llargada total.
Accessoris, bateries, elements de mesura i seguretat, connexió a terra,
mecanismes, equips electrònics i elements auxiliars que siguin necessaris,
així com el petit material que s’utilitzi.
Mà d’obra d’instal·lació i posta en marxa
Honoraris per projecte tècnic i legalització de la instal·lació, per part de tècnic
competent.

El cost aproximat d’aquesta millora és de 5.800 € (sense IVA). La realització
d’aquesta millora no suposarà cap cost addicional per l’Administració.
Amb aquesta millora es pretén disminuir les emissions de CO2 derivades del
consum elèctric respecte les previstes al projecte.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:
Mediambientals: Compensació de la petjada de carboni.
Aquesta condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la
prestació, per part del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions
de CO2equiv. Qualsevol emissió de CO2equiv. per sobre de zero en l’execució del
contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.
Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de
presentar abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui
la prestació executada, les emissions de CO2equiv generades i l’equivalent econòmic
de les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta declaració sobre emissions
de CO2equiv les han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix
proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web
de la Diputació https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li
farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits
mínims següents:




En el càlcul dels desplaçaments, es considerarà la seu de l’empresa com a
punt d’origen i l’obra com a punt de destí, si no es justifica documentalment
una altra cosa, així com els viatges des de l’obra a l’abocador i altres
desplaçaments originats per la gestió de residus.
Cal especificar les unitats de maquinària i els tipus de maquinària mínima a
utilitzar a l’obra, amb el seu punt origen, que, de forma justificada, pot ser
diferent a la seu de l’empresa.
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Es tindran en compte els compromisos que en matèria de gestió ambiental i
de gestió i minimització de residus hagi adoptat l’empresa.

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d’emissions de CO2
emès pel proveïdor, i la quantitat econòmica que se’n derivi, juntament amb la
quantitat econòmica derivada de la penalització per incompliment d’aquesta condició
especial d’execució, es deduirà de les factures registrades pendents de pagament.
Aquesta quantitat s’assignarà al fons de compensació de CO2 de la Diputació de
Girona. I aquest fons, gestionat pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Girona durà a terme actuacions de descarbonització per tal que es pugui compensar
l’emissió generada pel proveïdor i es pugui retornar al balanç zero en emissions de
CO2 equiv, tal com exigeix la condició especial d’execució.
Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de
l’impacte econòmic i de generació de CO2equiv que originaria l’acompliment
d’aquesta condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la
Diputació <https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>.
11. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El termini de presentació d’ofertes serà de 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el
Perfil del contractant i finalitzarà a les 14h de l’últim dia de presentació d’ofertes
d’acord amb l’anunci de licitació. No obstant, si l’últim dia del termini és inhàbil
s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent. El darrer dia de termini per presentar
ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb
posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporànies.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran els sobres per mitjans electrònics
a través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions
que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
12. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Pujada de Sant Martí 4-5
c) Data: Es publicarà a la plataforma del perfil de contractant. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà a la plataforma de perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre B és
públic.
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a
comptar des de l’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la
proposició
13. Recursos
a) Òrgan competent en procediments de recurs: President de la Diputació de Girona
b) Adreça: (http://www.ddgi.cat) > instància genèrica
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c) Termini per a presentar recurs: un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al perfil de contractant.
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14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Sí
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa
operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 6, cofinança en un 50 per
cent de la despesa elegible de l’operació PR15-011845 “DifNat. Equipaments per a
la difusió d’espais naturals protegits de les comarques de Girona” dins la qual
s’inclou la present licitació.

Contra aquest anunci, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs
de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al perfil de contractant. Alternativament, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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