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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU - SERVEIS TECNICS MUNICIPALS

01.01 Informe del responsable de la Regidoria o
Àrea
que
promou
la
contractació
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ENDERROC DE
L'HOSTAL
BONA
ESTADA,
ADOSSAT
A
L'ESGLÈSIA
STA.
MARIA
DEL
MAR,
I
D'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI RESULTANT PER A ÚS
PÚBLIC (P-4119)

Localització de l'activitat

INFORME DE JUSTIFICACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 8105/2019
Assumpte: Aspectes a justificar en l’expedient de contractació de les obres d’enderroc de
l’antic Hostal Bona Estada, adossat a l’església Sta. Maria del Mar, i d’adequació de l’espai
resultant per a ús públic (P-4119).
1) Motivació de la necessitat que es vol satisfer mitjançant la contractació.
L’antic Hostal Bona Estada es troba adossat a l’església Sta. Maria del Mar de Salou i atès el
caràcter singular de l’element catalogat que constitueix aquesta església, el POUM pretén
alliberar, mitjançant la qualificació com a sistema d’espais lliures, el seu entorn immediat de
construccions adossades.
L’any 2014, l’Ajuntament de Salou ja va enderrocar l’antic edifici de Càritas, situat al carrer
Ponent, adequant el nou espai públic resultant i obrint el pas des del carrer Ponent al carrer
Església pel lateral de l’església Sta. Maria del Mar.
El 23 de maig de 2019, la Junta de Govern Local acorda aprovar el conveni expropiatori per
mutu acord entre la propietat de la finca ubicada al carrer de Ponent nº 13 de Salou (antic
Hostal Bona Estada) i l’Ajuntament de Salou, destinada a zona verda.
L’enderroc de l’antic Hostal Bona Estada té la finalitat de poder completar l’actuació de
recuperació de l’església Sta. Maria del Mar, tornant-li la característica d’edifici aïllat. L’espai
resultant s’adequarà per permetre l’ús públic, resultant una plaça on s’ubicaran bancs i una
escultura del ball de bastons.
L’escultura del ball de bastons serà objecte de contractació independent però simultània en
el temps.
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2) Divisió del contracte en lots.
El contracte admet fraccionament ja que el projecte d’obres conté dos parts substancialment
definides i que, per tant, poden ser executades de forma independent a través de contractes
separats.
Número de lots: 2, relatius a cadascuna de les parts que integren l’obra.
Identificació de l’objecte de cada lot:
* Lot 1: enderroc de l’antic Hostal Bona Estada, adossat a l’església Sta. Maria del Mar de
Salou (P-4119).
* Lot 2: adequació per a ús públic de l’espai resultant de l’enderroc de l’antic Hostal Bona
Estada (P-4119).
Cadascun d’aquests lots constitueix un contracte.
Limitacions a la presentació/adjudicació dels lots a un mateix empresari: Els licitadors podran
presentar proposició a un o als dos lots en que es divideix el contracte, però únicament
podran resultar adjudicataris d’un únic lot, llevat l’excepció que una mateixa empresa sigui
l’única licitadora admesa en els dos lots, llavors no se li aplicarà el límit d’adjudicació indicat i
podrà ser adjudicatària dels dos lots als quals licita.
3) Termini d’execució del contracte.
Tenint en compte la naturalesa, el grau de complexitat i la magnitud de les obres a realitzar,
la durada prevista per a la seva execució és de:


LOT 1: dues (2) setmanes, a partir de la data de formalització de l’acta de
comprovació del replantejament.



LOT 2: tres (3) setmanes, a partir de la data de formalització de l’acta de recepció de
les obres d’enderroc de l’antic Hostal Bona Estada.

Aquests terminis podran ampliar-se únicament si es donen les circumstàncies previstes en els
articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.
4) Classificació empresarial.
Al tenir cadascun dels lots un valor estimat inferior a 500.000 €, no és exigible la classificació
dels empresaris com a contractistes d’obres, si bé la classificació en el següents grups i
subgrups i categories acredita la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica
prevista en el punt següent d’aquest informe:
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LOT 1:
Grup: C) Edificacions
Subgrup: 1 Demolicions
Categoria: 1 (categoria equivalent RD 1098/2001: a).



LOT 2: Vials i pistes
Grup: G)
Subgrup: 6 Obres viàries sense qualificació específica
Categoria: 1 (categoria equivalent RD 1098/2001: a).

5) Criteris de solvència tècnica i econòmica i financera que s’utilitzaran per
admetre als licitadors i la seva justificació.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació com a
contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació i categoria indicades en el punt
anterior o bé acreditant el compliment dels següents requisits específics de solvència
econòmica i financera i tècnica:
5.1) Solvència econòmica i financera:


Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació
de les ofertes.



Mitjans d’acreditació:
 Certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u
oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que
estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l’últim
exercici és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de
la certificació de la seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva
presentació en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
 Quan, per una raó vàlida, el licitador no estigui en condicions de presentar la
documentació anterior, podrà acreditar la solvència econòmica pels següents
mitjans alternatius:
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Qualsevol model oficial declarat davant l’AEAT on quedi reflectit el
volum anual de negocis, com poden ser les declaracions tributàries
anuals d'IVA o de l’Impost de societats.

Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte corresponent a cadascun dels respectius lots:
 LOT 1: 85.262,66 €
 LOT 2: 71.639,28 €

5.2) Solvència tècnica:


Criteri de selecció: Experiència en l’execució d’obres en els últims cinc anys, que
siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o
del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs
corresponents a diferents subgrups, segons preveu el punt 12.3.



Mitjans d’acreditació: Relació de les obres executades en el període indicat, avalada
per certificats de bona execució; 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 dur a terme segons les
regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; si
s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament a l’òrgan de
contractació l’autoritat competent.



Requisit d’admissió: Acreditar com a realitzat durant el període citat (últims cinc anys)
dues obres d'igual o similar naturalesa que la que correspon a l'objecte del contracte
per un import cadascuna d’elles igual o superior al pressupost de licitació
corresponent a cadascun dels respectius lots:
 LOT 1: 57.315,45 €

 LOT 2: 48.157,52 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar únicament per
mitjà del següent criteri de selecció.


Criteri de selecció: Mitjans personals i materials de què es disposarà per a l’execució
directa de les obres.



Mitjans d’acreditació: Declaració responsable de l’administrador de l’empresa.



Requisit d’admissió:
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 LOT 1:
a) Les empreses hauran d’adscriure a l’execució del contracte els següents
mitjans personals mínims que reuneixen les condicions d’aptitud que
s’indiquen:
-

Encarregat d’obra amb nivell intermedi en quant al curs de prevenció
de riscos laborals.
Operari amb certificat d’operador de maquinària.
Operari amb carnet amb grau d’aptitud per poder portar el camió

b) Les empreses hauran d’acreditar la disponibilitat durant tota la vigència del
contracte, sigui en propietat o en qualsevol altre règim, dels següents
mitjans i materials mínims precisos i necessaris per garantir la bona
execució del contracte:
-

Excavadora giratòria de gran tonatge
Camió per transport de runa

 LOT 2:
a) Les empreses hauran d’adscriure a l’execució del contracte els següents
mitjans personals mínims que reuneixen les condicions d’aptitud que
s’indiquen:
-

Encarregat d’obra amb nivell intermedi en quant al curs de prevenció
de riscos laborals.
Oficial de primera en ram de paleta, acreditat mitjançant contracte
laboral integrat en l’empresa.

Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i, en tot
cas, es consideren proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa.
6) Criteris d’adjudicació.
El projecte defineix i valora amb precisió les parts de l’obra i el termini raonable per a la seva
execució, per tant, es considera adequat utilitzar com a únic criteri d’adjudicació de les
ofertes el preu més baix.
Criteri únic d’aplicació als dos lots.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per valorar-les es tindrà
en compte únicament el preu.
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Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baix i la resta d'acord amb la
següent formula (regla de tres simple inversa):
Puntuació Licitador = 100 x preu de l’oferta més econòmica
preu de la oferta que es valora
En tot cas, si el licitador no millora el preu de licitació la seva oferta serà puntuada amb 0
punts.
7) Condicions especials d’execució del contracte.
Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita a
l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones treballadores amb
contractes de caràcter temporal superior al 50%.
8) Pressupost base de licitació.
Pressupost base de licitació: total de 105.472,97 €, IVA inclòs, dividit en els següents
pressupostos parcials de licitació per lots, obtinguts de conformitat amb el que preveuen els
articles 27 del ROAS y 131 del RGLCAP:
LOT 1: 57.315,45 €
LOT 2: 48.157,52 €




El desglossament dels pressupostos base de licitació i la justificació dels preus unitaris
aplicats s’incorporen en el projecte d’obres.
9) Valor estimat del contracte.
Valor global de 104.601,29 €, sense IVA, corresponent a la totalitat dels lots, desglossat en
els següents valors estimats per lots:


LOT 1

Import contracte
47.368,14 €


Modificacions a l’alça previstes (20%)
9.473,63 €

Total
56.841,77 €

LOT 2

Import contracte

Modificacions a l’alça previstes (20%)

Total
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7.959,92 €

47.759,52 €

10) Penalitats diferents a les previstes en l’article 193 LCSP pel supòsit de
demora en l’execució del contracte.
Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte
al compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per
la resolució del contracte o per la imposició de les següents penalitats diàries:



Lot núm. 1: cent euros (100 €). És proposa aquesta penalitat, diferent a la prevista
per l’article 193.3 de la LCSP, pel perill i risc per a les persones que el retràs en
l’execució de l’obra pot ocasionar, atesa la seva pròpia naturalesa.
Lot núm. 2: en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs, prevista en la LCSP.

11) Supòsits de modificació del contracte:
Tal com preveuen els articles 203 i 204 de la LCSP, els contractes podran modificar-se en els
supòsits següents i fins el límit màxim del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclòs:
 LOT 1:
-

Aspectes relatius al possible increment de mesures de seguretat i salut del procediment
d’enderroc.
Per la previsió d’enderroc no s’ha pogut accedir a la totalitat de l’interior de l’edifici, per
tant s’ha previst que estigui construït amb les tècniques i materials estàndards propis
del tipus d’edificació i dates de construcció. En tractar-se d’una actuació en un espai
existent, d’enderroc a dur a terme mitjançant ocupació de la via pública, variacions
sobre el sistema constructiu podrien afectar les previsions de seguretat i salut de
l’enderroc. També és desconeixen la possible existència de cups o dipòsits al subsol
per sota del nivell de la planta baixa que podria afectar l’actuació de la maquinària i
obligar a incrementar les mesures de seguretat.

 LOT 2:
-

Aspectes relatius a la seguretat d’utilització de les persones i de trobada d’elements
d’obra nous amb els que resten invariables:
En tractar-se d’una actuació en un espai existent, en el que es preveu una actuació
parcial sobre la realitat existent, hi ha part sobre la que no s’actua. Durant l’execució
de les obres, pot resultar que l’estat de conservació dels elements on no es preveu
actuar faci necessari actuar-hi, des d’un punt de vista de seguretat d’utilització del
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conjunt global resultant. Això són juntes amb els elements existents que ara estan
ocults, com juntes amb els paviments existents (es desconeix l’estat de conservació de
la solera de les voreres que es planteja deixar, de la base de la façana de l’església,
etc...
-

Estat de conservació de les instal·lacions ocultes, en el sentit que poguessin afectar a
la durabilitat i/o maniobrabilitat per fer la connexió amb la part d’instal·lació que es
realitzaria nova:
Podria ocórrer que la instal·lació d’enllumenat existent, a l’hora de realitzar el trasllat
de faroles previstes sorgissin problemes per l’estat de conservació dels elements ocults
no mantenibles de la instal·lació d’enllumenat.

12) Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia únic i comú per als dos lots serà d’un (1) any a computar-se a partir
de la recepció de les obres, que correspon al termini mínim exigit per la LCSP (art. 243.3).
13) Cessió del contracte
No és permet la cessió dels contractes a un tercer.
14) Subcontractació.
El contractista del Lot núm. 1 únicament pot concertar amb tercers autoritzats la realització
dels treballs corresponents a la retirada d’aquelles instal·lacions fabricades amb fibrociment,
pel seu risc de contenir amiant, i la seva gestió adient, amb subjecció al que preveu la
clàusula trenta-tresena del plec de clàusules administratives particulars i l’article 215 de la
LCSP.
El contractista del Lot núm. 2 únicament por concertar amb tercers treballs d’enjardinament i
subministrament de mobiliari urbà.
F_FIRMA_56

Arquitecte Municipal
- Cap de la Secció
de Projectes Urbans
Josep Maria Ferran
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