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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES:
“Rehabilitació de les façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell”

Als efectes d’aprovar l’inici de la licitació ordinària i per procediment obert simplificat i
complimentar el quadre resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’informa
al respecte dels aspectes següents:
NECESSITAT
L’edifici de l’Ajuntament està ubicat a la plaça de Sant Roc, nº 1, al bell mig del centre
urbà de Sabadell. Consta de planta baixa i dos pisos superiors i diversos entresols.
No totes les façanes presenten les mateixes deficiències ni el mateix grau d’afectació. La
descripció de les deficiències i de les actuacions es separen
per façanes
individualitzades, separant també la coberta.
Les diferents zones estudiades son les que a continuació es detallen:
Façana Oest, o façana del balcó principal de la plaça de Sant Roc
Aquesta façana disposa d’unes dimensions aproximades de 47,12 x 14,21 mts. és la més
homogènia de les 4, donat que en la seva forma general és quasi rectangular, disposant
en la part central del balcó principal de l’Ajuntament i un frontó grec sobre 4 columnes
d’ordre jònic.
La planta baixa disposa d’un sòcol de pedra natural aplacada i una motllura de remat,
mentre que la resta de la façana està executada amb un gruix de morter de calç, formant
diferents formes en els remats de forjats, forats arquitectònics i plans de façana.
En la part superior, per sobre del frontó, disposa de dues escultures i d’un escut que
serveixen de base de tres pals de banderes. Tanmateix cal destacar en la part superior,
per sota la barana, i conformant també el frontó superior, d’un petita cornisa de coronació.
En el timpà del frontó disposa d’un rellotge, i en fris/arquitrau sota el frontó, disposa de 10
lletres metàl·liques formant la paraula “Ajuntament”.
Totes les fusteries exteriors son de fusta, de dimensions i formes ben diferents, amb vidre
simple, en un estat de conservació deficient general, tret d’algunes poques excepcions
com son les 3 portes centrals d’accés i les del despatx de l’alcalde.
En la planta baixa, tots els forats arquitectònics estan acabats amb reixes d’acer de
diferents formes complexes. Cal destacar les 3 portes centrals d’accés on l’enreixat està
integrat dins de la mateixa porta de fusta.
En la planta primera disposen a més de porticons exteriors amb lames mòbils, des de la
balustrada existent, de manera que aquesta porticons no completen la totalitat del forat
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arquitectònic, entre d’altres coses per l’existència afegida d’una subestructura d’acer com
a suport d’unes jardineres.
En la planta segona, les finestres son de petita dimensió, disposant de porticons exteriors
amb lames mòbils cobrint la totalitat del forat arquitectònic. Disposa de petites baranes
d’acer, en tots els forats arquitectònics, d’una certa forma complexa en les tres centrals i
més senzilles en la resta de baranes laterals.
Façana Est, o façana de la plaça del Dr. Robert
Aquesta façana disposa d’unes dimensions aproximades de 47,20 x 17,65 mts. és la
menys homogènia de les 4, donat que te una forma retranquejada amb dos torres laterals,
i la part central, tots amb diferents alçàries.
La planta baixa disposa d’un sòcol de pedra natural en tot el gruix de l’element i una
motllura de remat, en alguns punt en força mal estat, mentre que la resta de la façana està
executada amb un gruix de morter de calç, formant diferents formes en els remats de
forjats, forats arquitectònics, plans de façana i en especial en l’element central.
En la part superior, en el volum central, disposa d’un petit frontó sobre un escut.
Tanmateix cal destacar també que en la part superior dels tres volums principals i per sota
la barana, disposa d’una petita cornisa de coronació. També disposa d’una segona
cornisa de coronació similar l’anterior en el remat de la torre.
Totes les fusteries exteriors son de fusta, de dimensions i formes ben diferents, amb vidre
simple, en un estat de conservació deficient general, tret d’algunes poques excepcions
com son les 5 portes centrals d’accés que estan formades per perfileria d’acer i vidre
simple, segurament de seguretat. Aquestes 5 fusteries centrals quasi no tenen marcs però
porten assocades reixes d’acer, en un bon aspecte general.
En la planta baixa, els espais existents entre els 3 volums principals, estan tancats amb
reixes d’acer de diferents formes complexes, presentant un bon aspecte general. Aquest
espai que general la reixa i la façana reculada, està ocupat per una zona pavimentada on
hi existeixen alguns elements d’instal·lacions, en especial de climatització.
En la planta primera, en els tres volum sobresortits, disposen a més de porticons exteriors
amb lames mòbils, des de la balustrada existent, de manera que aquests porticons no
completen la totalitat del forat arquitectònic, entre d’altres coses per l’existència afegida
d’una subestructura d’acer com a suport d’unes jardineres.
En la planta segona, les finestres son de petita dimensió, disposant de porticons exteriors
amb lames mòbils cobrint la totalitat del forat arquitectònic, del volum central.
Cal destacar en aquesta façana l’existència de nombroses instal·lacions que es disposen
d’una manera poc ordenada, que van des d’instal·lacions de vigilància exterior, baixa
tensió, climatologia i gas.
Façana Sud, o façana en la proximitat del carrer del Sol
Aquesta façana lateral disposa d’unes dimensions aproximades de 16,86 x 17,46 mts.
alhora que d’un pla de major dimensió seguint una composició similar a la façana oest i un
torreó de coronació idèntic als remats laterals de la façana est, per tant és un mixt
d’ambdues façanes que es correspon també a la història constructiva de l’edificació. La
zona est és una ampliació de l’escola existent identificable amb la façana oest.
La planta baixa disposa d’un sòcol de pedra natural aplacada i una motllura de remat en la
zona propera a la façana oest. En la torre propera a la façana est disposa d’un sòcol
similar de pedra natural però en tot el gruix de l’element i una motllura de remat, en alguns
punt en força mal estat.
La resta de la façana per sobre del sòcol està executada amb un gruix de morter de calç,
formant diferents formes en els remats de forjats, forats arquitectònics, plans de façana i
en especial en l’element central.
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Tanmateix cal destacar que en la part superior dels dos volums i per sota la barana
superior, disposa d’una petita cornisa de coronació. També disposa d’una segona cornisa
de coronació similar l’anterior en el remat de la torre.
Totes les fusteries exteriors son de fusta, de dimensions i formes ben diferents, amb vidre
simple, en un estat de conservació deficient general.
En la planta baixa, tots els forats arquitectònics estan acabats amb reixes d’acer de
diferents formes complexes.
En la planta primera disposen a més de porticons exteriors amb lames mòbils, una d’elles
des de la balustrada existent i les altres 3 sense balustrada des d’una motllura. Aquests
porticons plantegen els mateixos problemes que en les altres façanes, essent més
simplificat aquelles que no disposen de balustrada.
En la planta segona, les finestres son de petita dimensió, disposant de porticons exteriors
amb lames mòbils cobrint la totalitat del forat arquitectònic.
Cal destacar però en aquesta façana l’existència d’una esquerda en el contacte entre la
torre i la resta de façana, segurament per un origen constructiu com s’ha esmentat
anteriorment.
Façana Nord, o façana en la proximitat de l’església de Sant Fèlix
Aquesta façana lateral disposa d’unes dimensions aproximades de 16,86 x 171,11 mts. i
formada per un pla de major dimensió seguint una composició similar a la façana oest i un
torreó de coronació idèntic als remats laterals de la façana est, per tant és un mixt
d’ambdues façanes que es correspon també a la història constructiva de l’edificació. La
zona est és una ampliació de l’escola existent identificable amb la façana oest.
Aquesta façana doncs és molt semblant a la façana anterior sud, si bé disposa de molts
menys forats arquitectònics.
La planta baixa disposa d’un sòcol de pedra natural aplacada i una motllura de remat en la
zona propera a la façana oest. En la torre propera a la façana est disposa d’un sòcol
similar de pedra natural però en tot el gruix de l’element i una motllura de remat, en alguns
punt en força mal estat.
La resta de la façana per sobre del sòcol està executada amb un gruix de morter de calç,
formant diferents formes en els remats de forjats, forats arquitectònics, plans de façana i
en especial en l’element central.
Tanmateix cal destacar que en la part superior dels dos volums i per sota la barana
superior, disposa d’una petita cornisa de coronació. També disposa d’una segona cornisa
de coronació similar l’anterior en el remat de la torre.
Totes les fusteries exteriors son de fusta, de dimensions i formes ben diferents, amb vidre
simple, en un estat de conservació deficient general.
En la planta baixa, tots els forats arquitectònics estan acabats amb reixes d’acer de
diferents formes complexes. En la planta primera només existeix una única fusteria en el
torreó que disposa a més de porticons exteriors amb lames mòbils, des de la balustrada
existent. Aquests porticons plantegen els mateixos problemes que en les altres façanes.
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Cal destacar però en aquesta façana l’existència de tres esquerdes, una d’elles en el
contacte entre la torre i la resta de façana, segurament per un origen constructiu com s’ha
esmentat anteriorment, i dues més en el pla interior.
Afegir finalment que en aquesta façana l’existència d’alguna instal·lació que es disposa
d’un traçat ordenat però visible, com és la de vigilància exterior.
Coberta general de l’edificació.
Aquesta “cinquena façana” està formada per diferents volumetries que donen resposta a
les diferents façanes abans estudiades, però en especial a la façana est.
Disposa doncs de diferents espais diferenciats, gairebé tots ells coberts a diferents aigües
amb teulades inclinades i cobertes amb teules àrabs. L’excepció estaria en els dos
torreons laterals, i un parell d’espais de pas plans a la façana est.
El sistema constructiu no sembla en general especialment destacat i cal ressenyar la
ubicació de nombrosos elements d’instal·lacions de climatització en diferents mides i
ubicacions. Aquestes instal·lacions corresponen a la climatització dels diferents espais
interiors, de manera no centralitzada, de forma que genera un cerc caos, o desordre, pel
que fa a la seva ubicació.
Cal destacar que en algunes d’aquestes cobertes inclinades s’han construïts passos i
escaletes, amb obra i acabats amb ceràmica. Aquests passos son enormement perillosos,
donat que no tenen cap tipus de protecció i poden lliscar en cas de pluja o humitat.
Només es detecten dues línies de vida en tota la coberta: en l’espai pla de la zona sud-est
i en l’accés a la zona de banderes, de manera que per passar d’un espai a altre, tret
d’aquestes dues zones, cal fer-ho fent equilibris.
Finalment cal afegir que hi ha tres usos principals que porten a operaris a l’ utilització de la
coberta:
- Per una banda la hissada i baixada de les banderes, que es fa amb certa
freqüència i, en concret, actualment un cop per setmana per una protesta.
- La revisió del rellotge del frontó, que es fa mensualment.
- El manteniment dels diferents elements d’instal·lacions.
Dit això, l’ús de la coberta doncs és destacat i habitual, per tant l’accés als diferents punts
s’ha de fer de manera segura, cosa que actualment no es dona.

OBJECTE
L’objecte d’aquesta contractació és dur a terme les actuacions incloses en el projecte de
referència, que comprenen els treballs per a la rehabilitació de les deficiències en
cadascuna de les cinc zones esmentades.
Descripció de la proposta:
De forma succinta, el projecte contempla les següents actuacions que es realitzaran en
cadascuna de les 5 zones i/o fases d’actuació abans descrites:
actuacions sobre la brutícia generalitzada.
- decapat amb aigua a pressió de la brutícia sobre la pintura existent.
- eliminar la rajoleta de vora existent en tots els ràfecs i/o cornises.
- col·locar una rajola de remat de similars dimensions i tipologia, més sobresortida
que l’anterior, amb goteró
actuacions sobre la pintura.
- decapat amb aigua a pressió de la pintura existent i amb algun element mecànic
no abrasiu, de tota la superfície exterior existent.
- aplicació final d’una pintura de silicat de dos components en tota la façana
actuacions sobre despreniments del morter de calç.
- eliminar la arrebossat de morters de calç malmès o que soni buit al ser repicat.
- restitució dels mortes de calç que hagin caigut o s’hagin retirat mitjançant
l’aplicació d’un producte d’arrebossats de capa fina a base de calç i ciment blanc.
Això afectarà a les zones malmeses.
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-

aplicació final d’una pintura de silicat de dos components en tota la façana en
general.
actuacions sobre manca de secció de pedra natural.
- decapat amb aigua a pressió de la pintura existent i amb algun element mecànic
no abrasiu, de totes les lloses exteriors tant frontals com inferiors
- rascat amb un cisell dentat la pedra malmesa fins arribar al nucli sa de la pedra
- restituir la zona malmesa amb pedra erosionada amb un morter d'acabat per a la
restauració de pedra natural en zones properes a la superfície , reproduint color i
textura de la pedra original, així com per a reproduccions en motlles oberts. En cas
de gruix superiors a 2 cm. es realitzarà per capes
- aplicació generalitzada en la pedra, en tot el seu perímetre exterior vist, tant per
sota, com per sobre pel paviment, com en el canto de producte per a la
consolidació de zones de pedra sorrenca erosionades
- aplicació final d’una pintura de silicat de dos components en tota la façana en
general.
actuacions sobre esquerdes en els acabats
- un repicat a tot el llarg de l’esquerda amb l’obertura dels llavis d’aquesta, en una
amplària d’un metres aproximadament. També es repicarà cada 30 cm. de
manera perpendicular a l’esquerda per a la col·locació de les grapes.
- col·locació d’una grapa d’acer inoxidable de DN 10 mm. de llargària 60 cm. amb
potes de 10 cm. encastades a la paret de càrrega, prèvia execució de forats de
DN16 mm. reblerts amb resines epoxídiques
- reblir amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques, fluid i de
retracció controlada i morter adhesiu entorn de la grapa horitzontal i de l’esquerda
- restitució dels mortes de calç que s’hagin enderrocat amb motiu del grapat
mitjançant producte d’ arrebossats de capa fina a base de calç i ciment blanc
- aplicació final d’una pintura de silicat de dos components en tota la façana en
general.
actuacions sobre forats arquitectònics
- fusteries existents: es proposa la substitució funcional de les actuals i es
col·locaran noves fusteries
- 3 portes d’accés de la plaça de Sant Roc: es realitzaran tasques de millora
- 5 balcons i portes d’accés de la plaça del Dr. Robert: es realitzaran tasques de
millora
- porticons de fusta exteriors: es proposa la substitució funcional dels actuals
- subestructura de les jardineres: es realitzarà la eliminació completa dels elements
d’acer, fixacions i les mateixes jardineres
- aplicació d'un producte impermeabilitzant anticorrosiva en la base del paviment de
les balustrades de resines epoxi i fosfat de zinc
- reixes exteriors: es realitzarà la neteja i raspat del perfil afectat per oxidació i es
pintaran
actuacions sobre les instal·lacions
- eliminació d’instal·lacions i cablejat d’aquells elements obsolets
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-

trasllat a l’interior de l’edifici de totes aquelles instal·lacions de cablejat
aquell cablejat que no es pugui traslladar a l’interior, es col·locarà de manera
endreçada per l’exterior
actuacions sobre la coberta
- eliminació de tots els traçats plans o escalables de ceràmica i la restitució de les
teules malmeses
- construir recorreguts amb elements tubulars d’acer galvanitzat, ancorats a façana,
o recolzats sobre la teulada amb bandes elàstiques, que disposaran d’una barana
interior amb passamà que disposarà en paral·lel d’una línia de vida. Disposarà tot
el recorregut de zones planes i graonat de mallat d’acer galvanitzat electrosoldat
de 3x3 cm.
CODIS CPV: 45210000-2. Treballs de construcció d’immobles.
NO DIVISIÓ EN LOTS:
Aquest contracte no és susceptible de divisió en lots. La divisió en lots i l’execució de
l’obra per part d’una pluralitat de contractistes, impossibilitaria la necessària coordinació
de l’execució de les diferents prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest contracte.
SUPERVISIÓ DEL PROJECTE D’OBRA ESMENTAT:
S’ha realitzat la supervisió del projecte per afectar a l’estabilitat, la seguretat i
l’estanqueïtat de l’obra, als efectes de l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En data 03/09/2020, l’Oficina de Supervisió de Projectes, del Servei de Planificació i
Projectes de Ciutat d’aquesta àrea, ha emès l’informe tècnic favorable.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost d’execució material és de 464.915,11 € i amb el 13 % de despeses
generals, de 60.438,96 € i el 6 % de benefici industrial, de 27.894,91 €, resulta un
subtotal de 553.248,98 € que, amb el 21 % d’IVA, de 116.182,29 €, resulta un pressupost
d’execució per contracta de 669.431,27 € (IVA inclòs).
TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres serà de 7 mesos.
L’empresa contractista haurà de realitzar el projecte “as-built” en un termini de temps no
més enllà de l’aprovació de la liquidació econòmica de les obres.
CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE L’EMPRESA
Grup C Subgrup 4 Categoria 2 Edificació. Feines de paleta, estucats i revestiments.
Grup C Subgrup 8 Categoria 2 Edificació . Fusteria.
O alternativament:
Grup K Subgrup 7 Categoria
historicoartístics

3

Especials.

Restauració

de

béns

immobles

TRAMITACIÓ
Ordinària.
FINANÇAMENT
Existeix crèdit suficient per a atendre les obligacions que per a l’Ajuntament es derivin del
compliment d’aquest contracte a les aplicacions següents:
exercici

projecte

aplicació

import €, IVA inclòs
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2021

2021/2/AJSBD/3

407/9331/63203

200.000,00

2022

2021/2/AJSBD/3

407/9331/63203

469.431,27
total

669.431,27

ALTA PATRIMONI
De conformitat amb l’article 58.2.f) de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de
2021, en relació a la proposta d’alta de patrimoni, un cop acabats els treballs i prèviament
a la tramitació de la factura, la incorporació a patrimoni es farà com a millora contra el bé
número: 14899 Edifici Casa Consistorial.
CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS:
Tenint en compte el que estableixen els articles 145, 146 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, la licitació per a l'adjudicació de les obres
objecte de contracte es realitzarà de conformitat amb els criteris objectius que es
determinen a continuació:

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
SISTEMA
D’AVALUACI
CRITERIS
Ó
1
Baixa Econòmica
Fórmula
2
Ampliació del termini de garantia
Fórmula
3
Millora
assumpció
excessos Fórmula
amidaments

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

TOTAL

60 punts
10 punts
10 punts
80 punts

4
5
6

Memòria i procés d’execució dels Judici de valor 12 punts
treballs
Pla d’obres
Judici de valor 5 punts
Metodologies de qualitat i medi ambient Judici de valor 3 punts
20 punts
Total

100 punts

S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada en el
quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució de la
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ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.

Criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules (fins a 80 punts)
1. Baixa Econòmica:
Puntuació màxima: 60 punts
Forma d’avaluació: Fórmula.
Es valorarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs.
La proposta d’oferta de millora econòmica del preu base de licitació s’encapçalarà amb
l’import total de la mateixa. (Les certificacions d’obra es faran amb els preus de les
partides de projecte, als quals s’aplicarà la baixa ofertada pel licitador).

Fórmula per calcular l’oferta que es puntua:

Pi  Pm  ( PM  Pm)

OM  Oi
OM  Om

Pm  PM

B
BM

On,
Pm
PM
Pi
BM
Bm

B
OM
Om
Oi

Puntuació mínima
Puntuació màxima
Puntuació oferta
Baixa màxima (oferta més econòmica)
Baixa mínima (oferta menys econòmica)
Mitjana aritmètica baixes
Oferta més alta
Oferta més baixa
Oferta licitador

Veure l’ ANNEX 1 per a la justificació de l’elecció de la fórmula, en relació a la
proporcionalitat de la mateixa.
Als efectes d’allò establert a l’article 149 LCSP i al Real Decreto 1098/2001 de 12
d’octubre, la consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats
s’apreciarà en els següents supòsits:
- Si es presenta un licitador, quan el percentatge de baixa ofertat sobre el pressupost base
de licitació sigui superior a 25 unitats percentuals
- Si es presenten dos licitadors, la oferta que presenti un percentatge de baixa superior en
més de 20 unitats percentuals, sobre el pressupost base de licitació, respecte l’altre oferta
- Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes presentin un
percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost base de
licitació, respecte la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10 unitats
percentuals de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la oferta que presenti un percentatge de
baixa sobre el pressupost base de licitació superior a 25 unitats percentuals.
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- Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes
presentin un percentatge de baixa superior a 10 unitats percentuals, sobre el pressupost
base de licitació, respecte la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la
mitja aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte de la superior a 10
unitats percentuals de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitja.
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics
per a determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article
145 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Per tant, es fa
servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.
2. Ampliació de garantia:
Puntuació màxima: 10 punts
Forma d’avaluació: Fórmula.
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de
recepció.
El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (36 en total).
L’ampliació del termini haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció
que no sigui ampliació en terminis de 6 mesos)
Es valorarà d’acord amb el següent barem:
No ampliació de garantia: 0 punts
Ampliació de garantia a 18 mesos: 2,5 punts
Ampliació de garantia a 24 mesos: 5,0 punts
Ampliació de garantia a 30 mesos: 7,5 punts
Ampliació de garantia a 36 mesos: 10 punts
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el termini de garantia ja
que, tractant-se d’una obra de rehabilitació on la bonhomia de les solucions adoptades va
més enllà del resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més
ampli de temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora.
3. millora assumpció excessos amidaments
Puntuació màxima: 10 punts
Forma d’avaluació: Fórmula.
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts l’assumpció econòmica mitjançant declaració
responsable de fins al 10 % del pressupost d’execució material, per excés d’amidament de
les partides d’obra que es relacionen a continuació, que integren el projecte, sense
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increment de cost per a l’Ajuntament: K8785A10, K2185J01 K879U182, K2182281,
K218U003, K879U184, K898U001, K898U002, K2441120, K2RA73G1.
Aquestes partides suposen en projecte un Pressupost d’execució material de 179.834,36€
Es valorarà d’acord amb el següent criteri:
No assumpció d’increment per excés d’amidament: 0 punts
Assumpció fins el 5% per excés d’amidament: 5 punts
Assumpció fins el 10% per excés d’amidament: 10 punts
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que, donada la naturalesa de l’obra i el
temps transcorregut, assumeixin econòmicament un possible excés d’amidament en
partides consistents en reparacions l’abast de les quals resulta impossible de quantificar.
Cal considerar què els mitjans auxiliars que suposa l’execució d’aquestes partides son la
part més important de la mateixa, mentre que l’increment d’amidament no suposa un
increment lineal del preu de la mateixa.

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (fins a 20 punts)
4. Memòria i procés d’execució dels treballs.
Puntuació màxima 12 punts
Forma d’avaluació: Judici de valor
Es valorarà la documentació presentada referent a la justificació tècnica del procés
d’execució.
Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les
obres, els equips de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden
influir en el correcte desenvolupament i el camí crític de les mateixes
Descripció tècnica acurada del procés constructiu de l’obra per a cada capítol de l’obra
amb indicació dels mitjans materials, humans i auxiliars assignats; justificació de la seva
idoneïtat i suficiència, i exposició d’hipotètiques mancances detectades en base a la
documentació de projecte.
Descripció de l’obra a executar: descripció completa i que s’identifiquin aquells elements
que comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei,
requeriments mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc:
Implantació de l’obra i acopi de material: proposta que tingui en compte tots els
requeriments del projecte, que arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges
respecte a la solució prevista en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de
seguretat o minimització d’impacte ambiental.
Estudi de l’impacte físic i organitzatiu que tindrà el subministrament del nou material així
com del material desmuntat i el seu acopi durant l’obra, així com les interferències de les
obres en l’ordenament dels usos existents en l’equipament on es situa l’objecte d’aquest
projecte i les mesures adoptades per tal de reduir aquestes interferències. Tenint en
compte la utilització per part dels usuaris dels espais tant interiors com exteriors i
preveient que l’activitat administrativa no s’ha d’aturar, el licitador presentarà un anàlisi de
les possibles situacions segons el procés constructiu i les seves afectacions i valorant el
mètode del transport de material fins l’obra.
Afeccions a tercers: identificació de totes les afeccions així com les possibles propostes
d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte.
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Serveis afectats: identificació de tots els serveis que puguin resultar afectats durant
l’execució de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients
per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Propostes d’avantatge
d’aportació de dispositius de detecció de serveis.
Sistemes constructius:
- descripció dels procediments que s’adaptin a l’obra concreta; propostes d’avantatges
respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex. avantatges
en rendiment, condicions de seguretat, etc);
- la maquinària i l’equip humà proposats per a posar a disposició per a l’execució de les
diferents fases de l’obra;
- descripció de procediments i maquinària emprats amb l’objectiu de minimitzar l’impacte
ambiental de l’obra;
- l’anàlisi i descripció del camí crític coherent amb la tipologia de l’actuació
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti un nivell de concreció,
coherència i nivell de detall més elevat. La resta es puntuarà proporcionalment.
Es valorarà d’acord amb el següent barem:
Descripció deficient:
Descripció genèrica:
Descripció detallada:
Descripció detallada i coherent:

0 punts
fins a 2 punts
fins a 6 punts
fins a 12 punts

La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima
de 4 fulls DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 12. No s’analitzarà aquella
documentació situada més enllà del límit de pàgines establert.
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que mostrin un acurat coneixement del
projecte i l’entorn i de com tractaran de minimitzar les afectacions durant el procés
d’execució donat que es tracta d’un edifici institucional i un lloc amb múltiples afectacions
per als ciutadans

5. Justificació del pla d’obres i termini d’execució.
Puntuació màxima: 5 punts
Forma d’avaluació: Judici de valor
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El licitador presentarà el pla dels treballs que consideri més adient per a l’execució de les
obres amb aportació del diagrama de Gantt per unitats d’obra i el diagrama Pert, d’acord
amb el termini d’execució, amb indicació del camí crític i identificació dels equips adscrits
a cada unitat de l’obra.
Es valorarà d’acord amb el següent barem:
Diagrama de Gantt per unitats d’obra amb indicació del camí crític: fins a 3 punts
Diagrama Pert amb identificació dels equips adscrits a cada unitat d’obra i simultaneïtat:
fins a 2 punts
En cap cas es valorarà la reducció de termini.
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que a través d’un pla acurat dels
treballs demostrin ser coneixedors dels camins crítics de l’obra de manera que es puguin
adoptar en qualsevol moment accions correctores per reconduir els terminis parcials i en
conseqüència el final, reduint d’aquesta manera al màxim les afectacions a usuaris i
ciutadans
6. Metodologies de qualitat i medi ambient.
Puntuació màxima: 3 punts
Forma d’avaluació: Judici de valor
El licitador presentarà un màxim de 3 propostes per reduir l’impacte mediambiental
negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes.
S’aportarà per a cada una d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en
l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que
incideix (emissió de fums i pols; contaminació acústica i vibracions; residus i neteja de
l’obra...)
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici sobre els
diferents vectors ambientals identificats. Es valora que la sistemàtica descrita per a cada
concepte és aplicable al cas concret. Les millores no suposaran sobre cost addicional.
Es valorarà de 0-1 punts cada metodologia.
La documentació lliurada en referència a aquest subapartat tindrà una extensió màxima
d’un full DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i cos 12. No s’analitzarà aquella
documentació situada més enllà del límit de pàgines establert.
Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que facin propostes per reduir l’impacte
mediambiental dels propis treballs. Les empreses hauran de mostrar el coneixement del
lloc en tant que les propostes hauran de justificar que son adients a les característiques
concretes del lloc i de l’obra. Amb això es valora l’esforç de l’empresa per minimitzar les
afectacions negatives en l’ambient i en la ciutadania.
TERMINI DE GARANTIA: 1 any.
MODIFICACIONS PREVISTES: No se’n preveuen.
CONDICIONS ESPECIALS DEL CONTRACTE
Es requerirà, com a Cap d’obra, un tècnic mitjà o tècnic superior en arquitectura o
enginyeria amb dedicació completa a l’obra. Aquest tècnic haurà d’acreditar l’execució,
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amb funcions de cap d’obra, de 2 obres similars de rehabilitació en els darrers 5 anys per
un import mínim de 200.000,00 € (IVA no inclòs).
Es requerirà un Encarregat amb dedicació completa a l’obra. Aquest encarregat haurà
d’acreditar l’execució, amb funcions d’Encarregat, de 2 obres similars en els darrers 5
anys per un import mínim de 200.000,00 € (IVA no inclòs).
De totes les obres que s’acreditin, caldrà indicar el seu import, dates i lloc d’execució i
s’haurà de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la
professió i van portar normalment a bon terme. Les obres efectuades podran acreditar-se:
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o per una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que
acreditin la realització de la prestació; o bé mitjançant qualsevol altre mitjà acreditatiu.
S’acreditarà conjuntament amb la classificació de solvència de l’empresa.
OBLIGACIONS DEL CONTRATISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
CONTRACTADES
Implantació a l’obra:
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment efectiu de les mesures incloses
en tota la documentació del projecte i els seus documents complementaris, dels seus
treballadors, de les empreses subcontractades i dels treballadors autònoms que utilitzi.
Així mateix, disposarà dels serveis necessaris per als treballadors, zona de taller i
d’emmagatzematge de materials i maquinària.
Aniran a càrrec del contractista les despeses generades per l’ocupació d’oficina i/o altres
mòduls provisionals, taller o dipòsit de maquinaria i materials per al correcte
desenvolupament de l’obra, la neteja i evacuació de deixalles.
Serveis provisionals:
El contractista haurà de preveure i assumir el cost de muntatge, contractació, conservació
i retirada de les instal·lacions per el subministrament d’aigua, energia elèctrica o altres
provisionals necessàries per a l’execució de les obres, així com les despeses de consum
que se’n derivin.
Magatzem i aplec de material:
El contractista haurà d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec, els magatzems que calgui per tal
d’assegurar la conservació dels materials, i per tal d’evitar la seva destrucció o
deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcció. Igual criteri
regirà en els magatzems que pugui establir pel seu compte.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

13/18

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP SECCIÓ PROJECTES EDIFICACIÓ I (Elena Galera Puyal) a les 13:13 del dia 14/07/2021i perCAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS (MARC GONZALEZ GRAUPERA) a les 13:15 del dia 14/07/2021.
Mitjançant el codi de verificació segura 482X23410Q6E3P6K0BGS pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
neteja de l'obra i a la retirada dels materials disseminats a tota la zona i que no hi facin
servei o tinguin emprament en l’obra.
Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d’altres béns immobles de
l’administració municipal tindrà l’obligació de conservar-los i reparar-los, en el cas de
deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepció de l’obra, en perfecte estat
de conservació, sense dret a cap indemnització per això ni per les millores eventualment
realitzades en els elements utilitzats.
Aniran a càrrec del contractista les despeses de protecció d’aplecs, així com la restitució,
reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs.
Senyalització i protecció de l’obra:
Abans de l’inici de les obres el contractista haurà de procedir a la senyalització de la zona
d’obres mitjançant elements adequats en cada cas i amb rètols que adverteixin de la
prohibició d’accés públic a la zona. Quan s’hagi de mantenir trànsit per la zona d’obres, es
senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que
procedeixin en cada cas.
El contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, així
com per qualsevol alteració en el trànsit general motivat per les obres amb indicació de
possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les pròpies obres com en la zona
d’influència. La senyalització de punts especialment perillosos que afectin el trànsit,
general o restringit, haurà de disposar d’enllumenat durant les hores nocturnes i sempre
que el director de les obres i/o coordinador de seguretat i salut així ho ordeni.
Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no
accessible al trànsit, però amb possibilitats raonables d’accés eventual, tant per part de
persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el trànsit
general.
El contractista serà responsable del correcte compliment de tot allò que s’ha exposat. El
director de les obres podrà ordenar la instal·lació de senyals complementaris o modificacions dels que hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització i proteccions descrites, s’abonaran en la manera
que s’estableixin en el projecte d’obres base del contracte o, si s’escau, Pla de seguretat i
salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista. Així mateix, seran
per compte del contractista les depeses de protecció de la mateixa obra contra tot
deteriorament, dany o incendi.
Rètol/s indicatiu/s de l’obra:
L’empresa adjudicatària està obligada a assumir, de forma exclusiva, les despeses de
construcció i col·locació del cartell indicatiu de l’obra, en un lloc visible des de l’exterior. En
el cartell hi haurà de constar, com a mínim, el logotip de l’Ajuntament, el títol de l’obra i el
seu pressupost, el tècnic director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom del
contractista, la data d’inici i la prevista de finalització. Les dimensions aproximades del
cartell seran de 150x150cm. Així mateix, cal instal·lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui
subvencionada per una altra institució o administració pública, que exigeixi la respectiva
normativa per la qual es reguli la concessió d'aquelles, i tindrà els textos i les dimensions
que aquesta estableixi.
Aportació d’equip i maquinària:
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El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars
que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també
inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis
provisionals que siguin necessàries per a la bona execució d'aquella en els terminis
parcials i totals convinguts en el contracte i/o fixats pel Programa de treball.
Assajos, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra:
La direcció pot ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats
d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com
després de la seva terminació a efectes de recepció, i determinar el numero, la forma, les
dimensions i d'altres característiques que hagin de reunir els esmentats assajos, anàlisis i
proves, en el cas que no existeixi disposició general a l'efecte ni vinguin determinats en el
Plec de prescripcions tècniques del Projecte.
L’aprovació de la Certificació Final d’Obra, restarà condicionada a tenir la totalitat del pla
de control de qualitat (certificats i assaigs) definit al llarg de l’obra. Arribat aquest cas, per
tant, no es procedirà a aquesta aprovació i això no generarà cap dret a favor del
contractista, en concepte d’interessos de demora o altres perjudicis.
El cost que ha d’assumir el contractista en la realització d’assajos i control de qualitat
s’eleva fins el 1,5% de l’import del PEC.
Acta notarial
En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa cregui necessari, abans del inici de les
obres, realitzar una acta notarial de l’estat dels edificis veïns a l’obra, aquesta anirà a
càrrec del contractista.
Plànols as-built d’instal·lacions i infraestructures soterrades o no vistes abans de tapar
Per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra (qualsevol servei,
instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document asbuilt final d’obra, es
demanarà que el contractista lliuri els plànols d’obra executada abans que siguin tapades
o cobertes.
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Documentació final d’obra:
El contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a l’ajuntament el
document “As-built” de l’obra executada i també qualsevol document necessari per a la
verificació geomètrica i de les qualitats posades en obra de tots els elements que formen
part de l’obra. Els documents “as-built” es lliuraran en format editable (arxius dwg, word).
L’empresa adjudicatària té l’obligació d’incorporar al’”as-built” de fi d’obra tota la
informació tècnica actualitzada de les instal·lacions i aquella relativa als equips instal·lats.
S’inclourà: projectes de les instal·lacions, esquemes de principi, plànols, inventaris
d’equips, catàlegs, fitxes de característiques tècniques dels equips, instruccions de servei
especificades per fabricants i/o instal·ladors, certificats de conformitat, documents de
legalització del EIC (certificats d’instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i de la
resta d’instal·lacions.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Galera Puyal, Elena
CAP SECCIÓ PROJECTES
EDIFICACIÓ I
14/07/2021 13:13

GONZALEZ GRAUPERA, MARC
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS
14/07/2021 13:15
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INFORME TÈCNIC PER APROVAR L’INICI DE LA LICITACIÓ ORDINÀRIA I PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE D’OBRES: “Rehabilitació de
les façanes de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell”
ANNEX 1 – JUSTIFICACIÓ DE LA FÓRMULA
En relació a la valoració del criteri 1 - Baixa Econòmica avaluable de forma automàtica, es
proposa la següent fórmula que es considera que dona unes puntuacions proporcionals
entre les propostes dels licitadors:

Pi  Pm  ( PM  Pm)

OM  Oi
OM  Om

Pm  PM

B
BM

On,
Pm
PM
Pi
BM
Bm

B

Puntuació mínima
Puntuació màxima
Puntuació oferta
Baixa màxima (oferta més econòmica)
Baixa mínima (oferta menys econòmica)
Mitjana aritmètica baixes

OM
Om
Oi

Oferta més alta
Oferta més baixa
Oferta licitador

El pressupost d’execució material és de 464.915,11 € i amb el 13 % de despeses
generals, de 60.438,96 € i el 6 % de benefici industrial, de 27.894,91 €, resulta un
subtotal de 553.248,98 € que, amb el 21 % d’IVA, de 116.182,29 €, resulta un pressupost
d’execució per contracta de 669.431,27 € (IVA inclòs).
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Puntuació màxima: 60 punts

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

EMPRESA 1
EMPRESA 2

BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)
CRITERI 1
OFERTA
%
BAIXA
ECONOMICA BAIXA ECONOMICA
669.431,27
0,00
0,00
635.959,70
5,00
33.471,56

EMPRESA 1
EMPRESA 2

BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)
CRITERI 1
OFERTA
%
BAIXA
ECONOMICA BAIXA
ECONOMICA
635.959,70
5,00
33.471,56
602.488,14 10,00
66.943,13

EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3

BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)
CRITERI 1
OFERTA
%
BAIXA
ECONOMICA BAIXA ECONOMICA
635.959,70
5,00
33.471,56
602.488,14 10,00
66.943,13
569.016,58 15,00
100.414,69

EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3

BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)
CRITERI 1
OFERTA
%
BAIXA
ECONOMICA BAIXA
ECONOMICA
635.959,70
5,00
33.471,56
602.488,14 10,00
66.943,13
502.073,45 25,00
167.357,82

EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4

BAIXA ECONÒMICA (PEC IVA INCLÒS)
CRITERI 1
OFERTA
%
BAIXA
ECONOMICA BAIXA ECONOMICA
635.959,70
5,00
33.471,56
602.488,14 10,00
66.943,13
569.016,58 15,00
100.414,69
502.073,45 25,00
167.357,82

PUNTS
60,00
30,00
60,00

PUNTS
60,00
45,00
60,00

PUNTS
60,00
40,00
50,00
60,00

PUNTS
60,00
32,00
39,00
60,00

PUNTS
60,00
33,00
39,75
46,50
60,00
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