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CONCEPTE
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I NECESSITATS A SATISFER
En data 10-7-2018 es formalitzar entre l’Ajuntament de Reus i RELLSA un conveni relatiu a la subvenció de
capital per a diverses inversions, entre les quals figura la construcció del Polilleuger Joan Rebull de Reus.
L’objecte del contracte és la contractació del servei de direcció executiva ( DEO, PCQ i CSS), contractació
complementària de les obres de construcció referides. El terreny on s’executarà la prestació es troba adscrit a
RELLSA per acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2018.
El projecte constructiu, el redactor del qual sorgí de la licitació anterior SRV 2018 0141 ja compta amb
l’informe favorable de supervisió previ a la seva aprovació inicial i definitiva -el qual s’adjunta-, moment a
partir del qual caldrà efectuar el replantejament del projecte sense que calgui implementar cap alta previsió
als plecs per aquesta circumstància, ja que a diferència dels contractes d’obres (arts. 125.1.a), 231 i 236
LCSP) aquesta circumstància (de falta d’aprovació definitiva de projecte) no és impeditiva en els contractes
de serveis per aprovar l’expedient de contractació i iniciar la licitació, ja que les prescripcions tècniques
d’aquest contracte per contraposició a les fixades pels contractes d’obres, d’acord amb l’article 125.1.b) LCSP,
les constituïxen les indicacions que consten al programa de necessitats que s’adjunta com annex 9 al plec i
per tant tenen caràcter definitiu i en conseqüència no es podem veure afectades per les previsions i els
riscos de l’article 124 LCSP, amb independència que el projecte executiu hagi de ser conegut pel licitador ja
que la contractació té per objecte dirigir l’execució de les obres projectades. A més, al tractar-se d'un
contracte complementari de les obres, la seva durada ja està associada a la de les obres (arts. 29.7 o 313
LCSP) , contracte en el qual l’aprovació definitiva del projecte i el seu replantejament desplegarà tots els
seus efectes i conseqüències durant tot el procés de licitació, d’acord amb els articles citats de la LCSP.
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Pel que fa a la competència i idoneïtat del contracte, l’objecte social de RELLSA preveu, entre altres, la
construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora, per compte propi, de les
administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius,
recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament.
OBJECTE DEL CONTRACTE
Serveis d’arquitectura tècnica associats a la construcció de les obres del nou Polilleuger Joan Rebull situat a
l’Avinguda Onze de Setembre de Reus, en concret:
•
Direcció d’execució d’obra (en endavant DEO) (títol: arquitecte tècnic -aparellador – enginyer
edificació)
•
Coordinació de seguretat i salut (en endavant CSS) (títol: arquitecte tècnic -aparellador – enginyer
edificació)
•
Control de qualitat (en endavant PCQ) (títol: arquitecte tècnic -aparellador – enginyer edificació)
CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis connexes
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71247000-1 Supervisió del treball de construcció
DIVISIÓ EN LOTS
NO. Justificació: No es preveu la divisió del contracte en lots atès que els treballs objecte del contracte són
els propis d’una direcció executiva d’obra : assumir la funció tècnica de la direcció d’execució material de
l’obra, i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció de l’edificació, i per motius de
coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
La prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb mitjans propis. Motius: Insuficiència de mitjans
personals i materials: L’entitat no compta amb els mitjans humans ni materials apropiats per poder donar
compliment a l’objecte del contracte. A la plantilla de RELLSA no consta personal amb la titulació i
l’habilitació necessàries per executar aquestes tasques. Per això, resulta del tot necessari la contractació dels
serveis.
DURADA
Termini d’execució: 12 mesos. (Atesa la seva complementarietat respecte de les obres, la seva durada
dependrà de la del contracte principal d’obres, en els termes dels articles 29.7 i 313 LCSP.)
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE:
(PREU, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (PBL), VALOR ESTIMAT (VEC)

102

PREU
IVA

35.843,61€
7.527,16€

PBL (IVA INCLÒS)

43.370,77€

DESGLOSSAMENT:

100
VEC
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156
318.b)
145,159

26.748,96€
6.687,24€
2.407,41€
35.843,61€

Mètode: Aplicació percentual de cada tasca sobre el PEM

Direcció Executiva d’obra
Coordinació Seguretat i salut
Control de qualitat

Per les regles de facturació i tarifació dels treballs d’arquitectura i absència de conveni col·lectiu de referència
no procedeix desglossar els costos salarials en gènere i categoria professional (Art 100 LCSP)
EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I FINANÇAMENT
PARTIDA
231000000032 Veure document de reserva de crèdit adequat i suficient
annex a aquest informe.
FINANÇAMENT ALIÈ
1.342.084,70€ Veure conveni de subvenció de capital de data 10-7-2018
annex a aquest informe.
PROCEDIMENT LICITACIÓ i JUSTIFICACIÓ
Procediment obert no harmonitzat de tramitació ordinària
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ i PER LA DETERMINACIÓ DE LES OFERTES ANORMALS /DESPROPORCIONADES
(Annex 4)
Quantificables de forma automàtica (100 punts) i relacionats amb l’objecte del contracte. S’ha repartit el pes
entre el preu i criteris qualitatius. Les prestacions estan perfectament definides al projecte constructiu. Es
garanteix aconseguir qualitats exigint un llindar mínim de punts pels criteris que no són preu.
AUTOMÀTICS (100)
A) 60 PUNTS PREU
B) 16 PUNTS EXPERIÈNCIA
C) 12 PUNTS MILLORES EQUIP
D) 12 PUNTS MILLORES SEGUIMENT I CONTROL
Notes:
1) Llindar mínim per ser adjudicatari: 3 punts criteri B i 8 punts criteris B a D, sinó quedarà exclosa l’oferta.
2) En l’apartat «B» si la forma jurídica de licitador no permet associar o vincular el subjecte per acreditar les
experiències s’aportarà juntament amb el model d’oferta document acreditatiu de la vinculació professional
amb el licitador.
PREU
Pel que fa al preu s’emprarà la fórmula clàssica:
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Pv=

(IL - OV) x P
(IL – Omb)
- L’oferta que no millori l'import de licitació obtindrà 0 punts.
- L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació del criteri
Pv: Punts oferta a valorar Ov:Oferta a valorar IL:Import de Licitació P:Punts criteri
Omb: Oferta més baixa
BAIXES ANORMALS
Apreciada en el seu conjunt. Pel que fa al preu: art. 85.1 a 4 del RD 1098/2001. Si per preu ho és, haurà de
complir també: haver obtingut tots els punts dels criteris b) a d) En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa
temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.
SOLVÈNCIA (Annex 3) i ADSCRIPCIÓ D’ALTRES MITJANS MATERIALS
86.1 par.
2n i ss
90.4

D’acord amb l’article referit, l’òrgan de contractació, pot admetre de forma justificada altres mitjans de prova
de la solvència diferents dels que preveuen els articles 87 a 91. En aquest sentit, atès que es tracta d’un
servei professional, s’ha optat per posar l’accent en la RC pel que fa a la solvència econòmica i a la
realització d’un treball que garanteixi les aptituds per a ser contractista d’aquest servei ampliant el període
d’antiguitat màxima dels treballs realitzats perquè la crisi immobiliària ha suposat que aquest sector minorés
la seva activitat i de mantenir-se l’antiguitat dels treballs en 3-5 anys es podria limitar la concurrència i més
per la superfície constructiva mínima demanada. Els usos constructius acreditatius dels treballs s'amplien
amb la mateixa finalitat. També amb aquesta finalitat i per experiències passades s’amplien els mitjans de
prova. Resum de la solvència:
ECONÒMICA: Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per riscos professionals vigent fins a la fi del
termini de presentació d’ofertes, per import de cobertura no inferior a 35.843,61€ per sinistre, a més, del
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
l’execució del contracte. Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida,
compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix l’apartat 2 de l’article
150 LCSP.
ACREDITACIÓ: per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en que procedeixi.
TÈCNICA TITULACIÓ: Arquitecte tècnic- Aparellador- Enginyer d’edificació; en tots els casos col·legiat
exercent. Acreditació: certificat del col·legi professional acreditatiu de la col·legiació com a exercent. Atès que
s’ha d’estar col·legiat durant tota l’execució del contracte i com a mínim abans de l’últim dia del període de
presentació d’ofertes, es podrà demanar l’actualització del certificat si ha caducat.
TÈCNICA TREBALLS: En els últims 10 anys, haver dirigit DEO, CSS i PCQ de les obres de construcció d’ un
equipament públic o privat d’una superfície mínima 500m2 (usos: sanitari, social, cultural, comercial,
industrial, residencial i serveis). Queden exclosos els usos esportius i educatius. Tipus d’actuació: obra nova.
Es pot acreditar mitjançant una actuació conjunta o per separat sempre i quan s’acrediti la realització dels 3
tipus de treballs (DEO, CSS, PCQ). Dades que s’han d’acreditar : autoria, tipologia d’obra i superfície, si és
obra nova. Treballs finalitzats.
MITJANS D’ACREDITACIÓ: s'admetran els següents mitjans, podent-se complementar entre ells amb la
finalitat que totes les dades quedin informades:
•
Certificats de bona execució o de realització emesos pel destinatari del servei
•
Certificat de final d’obra visat per col·legi professional
•
Certificat de final de coordinació de seguretat i salut de l’obra visat per col·legi professional
•
Certificat final de control de qualitat visat per col·legi professional
•
Contractes subscrits amb entitats del sector públic
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•

Declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en poder del mateix que
acreditin la realització de la prestació , que podrà exigir ser complementada a petició de l’òrgan de
contractació

SOLVÈNCIA PER A EMPRESES DE NOVA CREACIÓ:
Econòmica: les previstes en les mateixes condicions i mitjans d’acreditació.
Tècnica: Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant que
aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
77
214
215.2 ap.
b) i e)

203- 205

198

201,202

CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL ALTERNATIVA
No existeix per aquestes prestacions.
CESSIÓ i SUBCONTRACTACIÓ
Cessió no.
Subcontractació: Sí. Llevat de les tasques crítiques, d’acord amb l’article 215.2.e). El contractista ha de
comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució
d’aquest, a l’òrgan de contractació intenció de subscriure els subcontractes, d’acord amb l’article 215.2.b).
Són tasques crítiques: El control de l’obra, les visites d’obra i les actes i el seu circuït, a executar per
l’adjudicatari. Motius: El plec demana una especial vinculació a l’obra mitjançant mesures de seguiment i
control per a una òptima execució del contracte, dins el termini establert i evitar tant desviaments
econòmics com possibles riscos personals; que formen part de l’oferta del licitador i suposen un
compromís de treball i de relació professional directa amb la resta d’agents intervinents a l’obra que no es
pot substituir amb la subcontractació.
MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No es preveuen llevat de les legals d’acord amb els articles 205 i ss. LCSP.
FORMA DE PAGAMENT
Per facturació mensual, amb acreditació de la realització parcial del contracte, fins un màxim del 80%. El
20% restant es facturarà a la finalització total del contracte.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: ÈTICA i PAGAMENT A SUBCONTRACTISTES
CLÀUSULA SOCIAL: NO (annex 6)
Clàusula ètica professional:
El contractista, empresa o professional, ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o
durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb REUS ESPORT I LLEURE SA o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Penalitat associada: clàusula 23a
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Pagament a subcontractistes: en els termes de la clàusula 34.10, per a casos de subcontractació superior al
30%.
Penalitat associada: clàusula 23a
Clàusula social: No aplica. Atès els col·lectius a protegir, sense perjudici d’altres que es puguin valorar, que
recull l’apartat 1.6 de la instrucció de l’Ajuntament de Reus de 26 de desembre de 2016 8 reguladora de les
clàusules socials, així com les propostes que recull la instrucció per a introduir les clàusules socials, tot en
relació amb l’objecte del contracte d’aquest expedient, que és de serveis professionals ( eminentment
unipersonal o amb un alt grau de possibilitat d’adjudicació a un nombre reduït d’adjudicataris -un autònom,
o un petit equip de treball d’entre un i tres professionals- , no s’ha trobat encaix satisfactori per introduir una
clàusula social, d’acord amb les possibilitats de la instrucció.
Si la introducció fos ineludible, es proposaria:
1)dividir la puntuació del criteri d’adjudicació C) amb una puntuació màxima de 12 punts de la forma
següent:
- si la millora d’equip es fa amb dona/es : 12 punts
- si la millora d’equip es fa amb home/es : 9 punts
2) condicionar la subcontractació al col·lectiu dones
Mitjans de verificació: els propis acreditatius de la subcontractació en el moment en què hagin de ser
aportats d’acord amb el plec i el títol universitari pel que fa al criteri d’adjudicació exigit a l’annex 4 són
suficients per acreditar el seu compliment i estan suficientment regulats al plec.

107,111
62
192,193,
202

191, 211213, 245246 i 109
RGLAP
326.6
21 RD
817/2009

DA 3.3

Penalitat associada: Atès que d’acord amb la instrucció esmentada han de tenir el caràcter de condició
essencial, d’acord amb l’annex 7 (pàg.53 del plec) tindria el caràcter de molt greu i una penalitat: «Els molt
greus, amb multa de 300,01 euros fins a 1.500,00 euros, sense perjudici de poder acordar també la
resolució del contracte.»
GARANTIA. IMPORT. TERMINI
Garantia: definitiva. Import : 5% del preu d’adjudicació sense IVA. Termini: 1 any
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Director General de Reus Esport i Lleure SA.
PENALITATS (Annex 7)
Indicades a cada clàusula específica i centralitzades en la clàusula 23a i a l’annex 7. S’ha fixat amb caràcter
proporcional i tenint en compte els límits que estableix la LCSP i s’ha informat dels criteris per a graduar els
incompliments i fixar les penalitats. En cas de duplicitat o contradicció entre penalitats, s’estarà a la més
estricta.
CAUSES DE RESOLUCIÓ
S’han recollit les previstes a l’article 211 i 245 LCSP. L'aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució
són les que s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. En tots els casos, la resolució del contracte
es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLAP.
MESA DE CONTRACTACIÓ
La vocalia estarà formada pel personal de RELLSA en funció de l’objecte del contracte, així com pel personal
de l’Ajuntament de Reus de l’àmbit de la coordinació d’empreses municipal-defensa jurídica i intervenció i el
Secretari/a del Consell d’Administració. La secretaria de la mesa recaurà en l’assessor jurídic/personal de
contractació de RELLSA. Els substituts o suplents tindran un perfil professional o d’estructura similar al dels
titulars.
REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Aquest contracte de serveis és una espesa d’inversió associada a les obres construcció del polilleuger Joan
Rebull (inversió real). L’obra generarà despeses i ingressos recurrents quant entri en funcionament, previsió
primer trimestre 2020. Vida útil element d’inversió 50 anys.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A L’INFORME
- Plec de clàusules i annexos 1 a 9 (l’annex 10 relatiu al projecte executiu) s’adjunta de forma independent al plec
- Informe de supervisió del projecte.
- Finançament i adscripció : Document de Reserva de Crèdit., Conveni d’inversions i adscripció del terreny.
- Informe Jurídic
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