Ajuntament de Santa Oliva
Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’Ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data dotze de novembre de dos mil vint,
va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 1885/2020 INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ
DE L’ESCOLA LA PARELLADA I CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT.
Mitjançant acord de ple celebrat en sessió de data 17.06.2020 es va aprovar el
Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Santa Oliva, per a
l'execució de les obres d'ampliació de l'Escola La Parellada a aquest municipi.
Que en conveni ha estat formalitzat per ambdues parts en data 02.11.2020,
mitjançant signatura del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Santa Oliva té la necessitat de contractar el servei de redacció
del projecte i direcció de les obres d’ampliació de l’Escola La Parellada de
Santa Oliva.
Resultant que pels serveis tècnics municipals s’ha redactat el document que ha
de servir per a la tramitació de la consulta preliminar de mercat, que es
transcriu literalment a continuació:
“ CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA PARELLADA.
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Exp. núm. 1885/2020

Ajuntament de Santa Oliva
11. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

Pàg. 9

1. ANTECEDENTS
Mitjançant acord de ple celebrat en sessió de data 17.06.2020 es va aprovar el
«Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Santa Oliva, per a l'execució
de les obres d'ampliació de l'Escola La Parellada a aquest municipi». Que el conveni
ha estat formalitzat per ambdues parts en data 02.11.2020, mitjançant signatura del
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per execució del conveni, l’Ajuntament de Santa Oliva té la necessitat de contractar el
servei de redacció del projecte i direcció de les obres d’ampliació de l’Escola La
Parellada de Santa Oliva.
Per tal de poder preparar els plecs tècnics que regiran el contracte, es disposa
l’obertura d’una consulta preliminar de mercat en els termes que estableix l'article 115
de la LCSP, als efectes de la correcta preparació del contracte de serveis, a publicar al
perfil de contractant. Per aquest motiu, la consulta preliminar de mercat s’adreça a
obtenir informació complementària per definir les prescripcions tècniques, així com
relativa a l’ajust dels pressupostos estimats de licitació dels serveis i les obres a
executar.
Amb aquestes consultes preliminars es cerca la màxima informació per tal de
determinar quina solució seria la més adequada per licitar els serveis d’arquitectura,
garantint la concurrència i participació de tots els operadors econòmics.
2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ

El Departament d’Educació, a través dels Serveis Territorials a Tarragona, aporta
informe proposta dels espais a construir amb les obres d’ampliació, on informa sobre
el pressupost aproximant de l’ampliació de l’Escola La Parellada, per un preu
aproximant de 975.000€ més l’IVA corresponent, per les obres següents:







Biblioteca: 60 m2.
Menjador: 150 m2.
Cuina: 70 m2.
Instal·lacions: 30 m2.
4 aules de 50 m2 = 200 m2.
Circulació passos i connexió amb edifici vell: 150 m2.

Els metres quadrats aproximats a destinar són 737 m2 de construcció.
L’Ajuntament de Santa Oliva col·labora amb el Departament finançant, licitant,
adjudicant i contractant la redacció del projecte, l’execució i la direcció d’obres.
També de resultes de les consultes i de la decisió raonada definitiva es definirà el
pressupost de licitació, entre altres condicions del contracte.
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Actualment, l’Escola La Parellada disposa d’un edifici d’1 línia i l’escola té alguns grups
desdoblats, de manera que està planificada com a centre d’1,5 línies per donar
resposta a les necessitats d’escolarització. S’ubica també en dos mòduls prefabricats.
Les obres d’ampliació pretenen l’eliminació dels mòduls prefabricats i l’ampliació dels
espais d’ús escolar, entre altres aspectes.

Ajuntament de Santa Oliva
També serà objecte de les consultes preliminars contribuir a definir qüestions socials i
mediambientals que puguin estar relacionades amb l’objecte del contracte.
3. OBJECTE DE LES CONSULTES AL MERCAT
La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’objecte de la consulta és recollir informació del sector que permeti determinar les
característiques idònies dels serveis d’arquitectura i enginyeria, que a la vegada
permeti elaborar els plecs tècnics i administratius que regiran el contracte de serveis.
La present consulta es durà a terme amb respecte als principis de transparència,
igualtat de tracte i no discriminació i, en conseqüència, no podrà tenir com efecte la
restricció o la limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o
preferència als seus participants respecte de l’adjudicació que es pugui celebrar amb
posterioritat en l’àmbit objecte d’aquest procés de contractació.
4. INICI DE LES CONSULTES
La participació en les consultes es podrà efectuar complimentant el present
qüestionari, que serà publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Santa Oliva.
Els serveis tècnics municipals, supervisaran les respostes al qüestionari; efectuaran, si
s’escau, entrevistes a les empreses interessades; demanaran els aclariments que
consideri necessaris i elaboraran l’informe final.
La present consulta preliminar de mercat té un termini aproximat de VINT DIES
HÀBILS, des de la data de publicació al perfil de contractant, en el que s’indicarà la
data límit concreta. Dins d’aquest termini les empreses interessades podran enviar les
seves propostes, seguint el procediment que es recull a l’apartat sisè del present
document.
L’òrgan de contractació podrà determinar, si s’escau, una ampliació del termini
establert.

La convocatòria és oberta, podran participar-hi tots els operadors i totes les empreses
que estiguin interessades en col·laborar i facilitar la informació de mercat sobre els
assumptes detallats a la consulta.
Amb caràcter preferent, la consulta està dirigida als Col·legis oficials de tècnics i
professionals relacionats amb la realització de les tasques a realitzar, així com dirigit a
professionals i empreses d’arquitectura, urbanisme i enginyeria.
6. PROCEDIMENT DE CONSULTA
Les empreses interessades en participar poden complimentar el qüestionari publicat al
perfil del contractant i remetre’l al correu electrònic jguillen@santaoliva.cat. Per
contactar directament es pot fer trucant al telèfon 977598698.
Amb posterioritat a la resposta del qüestionari i, a petició de l’Ajuntament de Santa
Oliva o de les empreses participants a les consultes preliminars, es podran realitzar
entrevistes consultives.
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5. TERCERS QUE PODEN PARTICIPAR A LES CONSULTES
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Les entrevistes versaran sobre el qüestionari publicat. Les empreses podran
complimentar o modificar les respostes al qüestionari un cop efectuada l’entrevista o
les consultes oportunes. En cas que es consideri necessari compartir o ampliar
informació es podrà fer en qualsevol altre format i remetre aquesta informació amb el
qüestionari.
Els Serveis tècnics municipals recopilaran, previ a l’informe final, les propostes
presentades, així com la resta de la documentació obtinguda de la consulta. Finalitzat
aquest tràmit, si s’estima oportú, es podrà sol·licitar als participants aclariments o
puntualitzacions relatives a les seves respostes.
Finalment, els Serveis tècnics municipals elaboraran un informe final, que formarà part
de l’expedient, en el qual s’inclourà la documentació obtinguda a la consulta, i que serà
publicat al perfil del contractant.
7. CONSENTIMENT PER A LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ
Les empreses interessades, per tal de participar en la consulta han de donar el seu
consentiment de manera expressa seguint el model “Bloc 1”, per tal que l’Ajuntament
de Santa Oliva pugui difondre les respostes facilitades i presentar les conclusions
obtingudes a partir de l’anàlisi de les respostes en un informe final de resultats de la
consulta.
8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Santa Oliva
emmagatzemarà en un fitxer de la seva propietat, les dades de contacte dels
participants en la consulta preliminar. Aquestes dades es mantindran exclusivament
amb el propòsit exclusiu de facilitar el contacte durant el procediment de la consulta.

Aquesta consulta és de caràcter precontractual i, per tant, les propostes presentades
pels participants es farà títol merament informatiu, de forma que l’Ajuntament de Santa
Oliva no adquireix cap compromís econòmic sobre les mateixes. De la mateixa forma,
les despeses econòmiques derivades de la participació en la consulta seran a càrrec
dels propis participants.
10. ANNEX DE PREGUNTES
Aquest qüestionari s’estructura en els següents blocs:
• Bloc 1: Identificació i consentiment
• Bloc 2: Aspectes generals i de la idoneïtat de la contractació de serveis
QÜESTIONARI
Instruccions d’emplenament i enviament:
1.

Canvieu
el
nom
del
formulari_consulta_nomempresa.doc)

document

de

text
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9. DESPESES ECONÒMIQUES

Ajuntament de Santa Oliva
2.

Ompliu els camps dels diferents blocs i deseu-lo.

3.

Deseu-lo en format .pdf i signeu-lo inserint la vostra signatura electrònica.

4.

Envieu-lo a jguillen@santaoliva.cat

BLOC DE PREGUNTES
BLOC 1. Identificació i consentiment
Empresa/Organisme
Activitat empresarial
Càrrec
Nom i cognoms del representant legal
Telèfons de contacte
Correu electrònic
Espai web corporatiu
Consentiment

Manifesto el meu consentiment per a que
l’Ajuntament de Santa Oliva pugui fer
pública la informació facilitada en aquest
qüestionari, als efectes establerts en
aquesta consulta preliminar

BLOC 2. Aspectes generals i de la idoneïtat de la contractació de serveis
L’Ajuntament de Santa Oliva té previst contractar els serveis de redacció del projecte i
direcció de les obres d’ampliació de l’Escola La Parellada, que s’instrumentalitza per
mitjà d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

Biblioteca: 60m2.
Menjador: 150m2
Cuina: 70m2
Instal·lacions: 30m2
4 aules: 50m2 = 200m2
Circulació passos i connexió amb edifici vell: 150m2
Espais a adaptar:
Compartimentar la biblioteca en dues aules.
Quadre comptador i legalització del centre.
Els metres quadrats aproximats a destinar són 737 m2 de construcció.
El pressupost màxim de l’execució de les obres i instal·lacions s’estima en 975.000
euros més l’IVA corresponent, que inclou el Pressupost d’Execució Material (PEM), el
benefici industrial i les despeses generals del contractista.
El pressupost màxim per als serveis de redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic,
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Els espais que haurà de tenir el nou edifici, a criteri del Departament d’Educació, amb
les obres d’ampliació de l’actual escola, seran de com a mínim els següents:
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l’estudi de seguretat i salut (bàsic), el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, i
l'estudi geotècnic, dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu,
l’estudi de seguretat i salut (executiu) la certificació d’eficiència energètica del projecte
en cas que apliqui, i el desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització
dins l’àmbit del projecte executiu, de les obres d’ampliació de l’escola La Parellada,
s’estima en 86.776,86 euros IVA exclòs, i de 105.000 euros, IVA inclòs. Aquests
serveis inclouen els estudis previs (memòria expositiva, croquis o dibuixos, estimació
cost global, etc), que hauran de fer-se amb la comunitat educativa, en coordinació amb
la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament, i el Departament d’Educació, previs a
l’avantprojecte.
El pressupost màxim per als serveis de direcció d’obra s’estima en 37.190,08 euros
IVA exclòs, i de 45.000 euros, IVA inclòs. La direcció d’obra inclou la pròpia direcció
de l’obra, coordinació de seguretat i salut, la certificació d’eficiència energètica de final
d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental i
el seguiment de la legalització de les instal·lacions modificades que, alhora durant el
desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a l’execució d’una
darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats
per l’Òrgan de contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres.


Preguntes:

5.2.1. Disposeu d’experiència professional en la redacció i direcció d’obres de similar
execució (construcció de centres educatius o altres edificis de concurrència pública)?
Quantes?




És suficient, ...
En cas negatiu, aportar valoració econòmica estimada: ______ €

5.2.3. Considereu que l’import de 45.000,00 euros (IVA inclòs), que inclou els honoraris
dels serveis de direcció d’obres, és suficient per atendre els serveis descrits?



És suficient, ...
En cas negatiu, aportar valoració econòmica estimada: ______ €

5.2.4. Considereu necessari dividir en lots la licitació del contracte de serveis, per
diferenciar els serveis de redacció del projecte, dels serveis de direcció d’obres? O bé
considereu necessari que l’equip redactor dirigeixi les obres? Motiveu la resposta.

5.2.5. Quines habilitacions empresarials o professionals considera adequades per a
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5.2.2. Considereu que l’import de 105.000,00 euros (IVA inclòs), que inclou els
honoraris dels serveis de redacció del projecte, és suficient per atendre els serveis
descrits?

Ajuntament de Santa Oliva
l’execució del contracte (solvència professional i/o econòmica)?

5.2.6. Respecte als terminis de lliurament dels diferents documents tècnics objecte de
contracte, considereu viable els terminis indicats a continuació?
- Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.
- Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la revisió pel
Departament d’Educació de l’Avantprojecte.
- Lliurament Projecte Executiu: 2 mesos a partir de les revisions del Projecte Bàsic
per part del Departament d’Educació i Ajuntament.
5.2.7. Considereu adient que es requereixi obligatòriament l’existència dels següents
tècnics segons àrea? SI s’escau, quins tècnics inclouríeu o suprimiríeu?
1. Autor del Projecte i Director d’obra:
Titulació: Arquitecte
Experiència professional mínima: 7 anys.
2. Responsable àrea d’estructures
Titulació: Arquitecte, Enginyer, altres titulacions amb capacitació tècnica.
Experiència professional mínima: 5 anys.
3. Responsable àrea d’instal·lacions
Titulació: Arquitecte, Enginyer, Enginyer tècnic.
Experiència professional mínima: 5 anys.

5. Responsable àrea de Seguretat i Salut
Titulació: Qualsevol titulació amb capacitació tècnica.
Experiència professional mínima: 5 anys.
Raoneu la resposta: ______________
5.2.8. Per a l’establiment dels criteris d’adjudicació, a més de la millor oferta econòmica,
considera necessari que s’utilitzin algun dels següents criteris?
- Valoració del conjunt de l’equip redactor: valoració de l’experiència en treballs
similars, etc.
- Altres que considereu: _________________________
5.2.9. Considera necessari plantejar altres aportacions que siguin d’interès per a la
licitació del contracte de serveis de referència? Indicar quines.
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4. Responsable àrea d’amidaments i pressupost
Titulació: Qualsevol titulació amb capacitació tècnica.
Experiència professional mínima: 5 anys.
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5.2.10. Finalment, traslladi qualsevol comentari, informació o recomanació que
consideri adequat per a la preparació de la licitació del contracte.

11. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
- Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics. Publicat
pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”

D’acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions sobre les
consultes preliminars del mercat que poden realitzar els òrgans de contractació,
segons el que estableix l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Per tot l’exposat anteriorment a la Junta de Govern es proposa l’adopció
dels següents, ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de redacció del projecte
i direcció de les obres d’ampliació de l’Escola La Parellada, en els termes
acordat en el conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació.

Tercer.- Aprovar el document “CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA PARELLADA”,
que ha de servir per a la correcta tramitació de la consulta preliminar i la relació
de preguntes corresponent al formulari que els operadors hauran de presentar.
Quart.- Una vegada finalitzat el tràmit de consulta preliminar de mercat,
incorporar a l’expedient tota la documentació preparatòria del contracte: el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
hauran de regir el contracte, així com el certificat d’existència de crèdit i la
fiscalització prèvia d’Intervenció, justificant adequadament l’elecció del
procediment i els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el
contracte. Finalment, caldrà incorporar-hi l’informe de secretaria i l’informe
d’intervenció de fiscalització de la despesa, conforme el disposat a l’article 116 i
la DA 2a del LCSP.
Cinquè.- Donar trasllat a la Secretaria intervenció municipal d’aquest
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Segon.- Incoar una consulta preliminar de mercat de conformitat amb l’article
115 de la LCSP, i publicar anunci al perfil de contractant per tal que en el
termini de 20 dies hàbils comptats a partir de la publicació al perfil, els
operadors econòmics presentin la informació que considerin oportuna per a la
correcta preparació del contracte.

Ajuntament de Santa Oliva
Ajuntament a la finalitat que procedeixi a elaboració de l’informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’elaboració del corresponent plec
de clàusules administratives, així com a procedir, si s’escau, a la corresponent
tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la
consignació pressupostària existent.
Sisè.- Disposar que per Intervenció municipal, s'emeti informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.
Setè.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials d’Educació a
Tarragona, i a la Subdirecció General de Construccions, Manteniment i
Equipaments de Centres Públics del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de l’Ajuntament de
Santa Oliva https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santaoliva. Declarar que
la consulta preliminar de mercat és un acte de tràmit, que no posa fi a la via
administrativa i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats
activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.

Josep Carreras i Benach
Alcalde

Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí

Ajuntament de Santa Oliva
C/ Josep Mª Jané, 19-21, Santa Oliva. 43710 (Tarragona). Tel. 977679663. Fax: 977679507
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