INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS
ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL CONTRACTE DE L’OBRA PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA SALA DE CONTROL PER A LA PLANTA DE
VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS (PVE), AMB
NÚMERO D’EXPEDIENT CTTE632.
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient
de contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits
preceptes de la norma abans esmentada.
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de serveis abans esmentat:
I) Objecte del Contracte: L’objecte del contracte és la construcció d’una nova sala
de control situada a la terrassa de l’edifici de serveis de la PVE. Aprofitant la
construcció d’aquesta sala, es farà un nou accés a la terrassa unificant el disseny
amb el de la nova sala de control.
La nova sala de control oferirà un espai diàfan i solucionarà els problemes de confort
dels usuaris de la sala.
Es va realitzar un estudi del confort a la sala de control actual i s'ha detectat que hi
ha vibracions degudes a la proximitat de la turbina de vapor del procés. Aquestes
vibracions estan dins del marc legal, però no deixen de ser una molèstia que causa
el malestar dels usuaris d'aquesta sala.
La possibilitat d'aïllar la vibració en la font d'emissió s'ha descartat per la deterioració
de la turbina que pot suposar el traslladar-la de la seva posició actual i manipular-la.
Per a millorar el confort dels ocupants de la sala de control s'ha decidit construir una
nova sala en una altra localització, prenent com a prioritat l'eliminació de les
vibracions en la mesura que sigui possible, així com l'impacte acústic.
II) Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present
contracte consisteixen en:
Naturalesa de les necessitats:
Crear un nou espai amb les condicions òptimes de treball per als operadors de planta
que treballen a la sala de control de la PVE.
El nou espai ha de contenir un despatx pel cap de torn i una sala de reunions, a part.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present
contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que
s’especifiquen en el punt primer de la present memòria.

CTTE632 Memòria justificativa obra nova sala de control

1

Amb la solució proposada no només es crearà una nova sala que albergui la sala de
control, un despatx pel cap de torn i una nova sala de reunions, si no que també es
crea un nou accés a la terrassa de l’edifici de serveis amb una estètica més moderna.
IV) Pressupost de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim
de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració diferents costos i altres eventuals despeses calculats per a
la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació en base a l’estudi de
mercat realitzat:
-

Costos obra i instal·lacions: 248.689,47.-€
Costos interiorisme i decoració: 61.315,08.-€

Total Pressupost d’Execució Material: 310.004,55.-€
-

Despeses Generals (13%): 40.300,59.-€
Benefici industrial (6%): 18.600,27.-€

Total pressupost base de licitació: 368.905,41.-€
IVA (21%): 77.470,14.-€
Total pressupost base de licitació (IVA inclòs): 446.375,55.-€
Veure detall a Anexo 9 – Resumen presupuesto. S’haurà de valorar el projecte
tenint en compte tots els amidaments descrits. S’haurà de presentar el document
adjunt Pressupost 0 valorant els diferents amidaments descrits per tal de valorar
l’obra civil i la decoració interior.
En relació amb l’indicat anteriorment, el pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de
la manera següent:
CÀLCUL PRESSUPOST
COSTOS DIRECTES

IMPORT € (sense IVA)

Mà d’obra (costos salarials) (40%)

147.560,00.-€

Materials (30%)

110.671,00.-€

Maquinària (6%)

22.134,00.-€

Altres despeses directes (8%)

29.639,55.-€

TOTAL

310.004,55.-€
COSTOS INDIRECTES

IMPORT € (sense IVA)

Despeses estructurals

40.300,59.-€

Benefici empresa

18.600,27.-€

TOTAL

58.900,86.-€

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES
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El desglossament dels costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de
persones treballadores que s’estima ha d'executar el contracte.
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni
laboral col·lectiu general del sector de la construcció, publicat en el BOE el 26 de
setembre de 2017. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui
d'aplicació. La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost,
no suposen dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o
unitat d'obra dels treballs realment realitzats.
V) Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del contracte el valor
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les
estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent: El valor estimat establert es troba desglossat
amb el pressupost que s’ha indicat anteriorment, junt amb la possibilitat de
modificació contractual de fins un 5%.
Possibles causes de modificació contractual:
-

Partides i/o imprevistos no contemplats a la fase de redacció del projecte
executiu i que siguin determinants a la evolució de l’execució.
Detecció d’actuacions a implementar beneficioses per a la finalització del
projecte que no hagin sigut detectades en el procés de descripció del
mateix.

Tots els conceptes extres generats que es vulguin incloure en el modificat
contractual, hauran de ser valorats segons el preu unitari en base ITEC.
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA): 368.905,41.-€
Possibles modificacions (10%): 36.890,54.-€

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 405.795,95.-€
VI) Durada del contracte: El contracte es veurà resolt una vegada complerts totes
les fites descrites en el present procediment.
Per a l’execució del contracte es preveu una durada aproximada de 4 mesos des de
de la obtenció de tots els permisos pertinents.
VII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El
present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el
que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent
licitació.
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VIII) Justificació de la no divisió en lots
L’objecte del contracte no admet divisió.
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte una obra específica
i de limitada durada, la mateixa ha de ser realitzat per un únic contractista, no
admetent la seva divisió per tal d’assolir la màxima eficiència a l’execució dels
treballs.
Per tot el que s’ha indicat, no es procedeix a la divisió del contracte indicat en lots
per les raons exposades en el present informe.
IX)

Criteris de solvència:

Atenent a que l’objecte del present procediment, es proposen els següent criteris de
solvència:
La solvència econòmica i financera:
a) El volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari. Aquest volum ha de tenir un valor igual o superior a 500.000,00.€. Per acreditar aquest volum anual de negocis hauran de presentar-se els
comptes anuals degudament inscrits en el Registre Mercantil corresponent i
el corresponent informe auditoria (si escau), de l’any referit amb major volum.
La solvència tècnica:
a) Declaració responsable amb acreditació d'haver realitzat, en els últims 3 anys
com a mínim dues obres amb un valor mínim de 350.000,00.-€ (per
intervenció) en instal·lacions industrials o equivalents, aportant com a
mínim una carta de satisfacció d'algun dels clients.
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat
sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest.
b) Declaració responsable amb indicació de l’equip humà designat per a la
realització del projecte, detallant el Currículum professional amb indicació de
informació referent a la titulació/formació, experiència, àrea de
responsabilitat, projectes realitzats, etc.
c) Declaració
responsable
amb
llistat
detallat
de
les
empreses
subcontractistes: S’hauran d’indicar les empreses que es pretenguin
subcontractar amb la tipologia del treball externalitzat que realitzaran i una
relació de serveis similars executats per dits subcontractistes.
Així mateix, es dona opció a justificar la solvència econòmica financera i tècnica
professional si es justifica disposar de la classificació següent:
- De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que
es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes
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de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, es demana la classificació següent:
Grup C subgrup 3 categoria d
- De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria segona del Reial Decret
773/2015, de 28 d’agost, es determina que la classificació equivalent de les
obtingudes en base al Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i abans de l’entrada
en vigor del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, és la següent:
Grup C subgrup 3 categoria 3

X)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (Fins a 40 punts)
Memòria descriptiva del procés d’execució

fins a 30 punts

Es valorarà la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de 30 punts. Aquelles
propostes que presentin major grau de detall a la descripció de la obra (proposta de
disposició, planificacions, descripció del muntatge, descripció d’especificacions
tècniques (materials), recursos a utilitzar, eines, etc. seran valorades amb una
puntuació major.
L’ofertant haurà de definir les diferents fases del projecte (incloent la fase de
finalització d’obra) identificant els aspectes crítics i els riscos de cada fase.
Així mateix s’haurà de definir el protocol de comunicació entre les diferents parts
durant l’execució del contracte i la documentació que s’haurà d’entregar a cadascuna
de les fases.
La memòria descriptiva del procés d’execució no podrà excedir les 20
pagines (10 fulles DIN A4)
Calendari

fins a 10 punts

Es valorarà la proposta de desenvolupament de la obra, valorant el grau de detall en
el desglossament de les activitats i fases, la coherència en la durada i les
interrelacions entre les actuacions descrites a la memòria de la obra.
S’haurà d’incloure una justificació de rendiments on es pugui veure els recursos
previstos per a cada una de les feines previstes.
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (Fins 60
punts)
Oferta econòmica ______

fins a 35 punts

Es valora amb el 35% de la puntuació total l'oferta econòmica segons el que dicta la
Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, per
a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La fórmula establerta es descriu a continuació, i s’aplicarà d’acord amb el pressupost
total ofertat.
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Fórmula preu:
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi els preus unitaris
de licitació establerts, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació
es farà aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:
Pressupost licitació – pressupost ofertat
X Punts totals
Pressupost licitació – pressupost ofertat
més econòmic

La fórmula que aplicar es considera la més adequada per al present procediment, pel
fet que la mateixa es considera la més proporcional en relació amb la possible
diferenciació a les ofertes econòmiques rebudes vers la proposta técnica presentada.
Dins el preu ofertat es consideren inclosos tots els costos necessaris per a la correcta
realització del contracte i, en especial, les generals d’empresa de l’adjudicatari, el
seu benefici industrial i tota sort d’arbitris, honoraris, costos d’autorització, tributs i
taxes que s’originen per motiu del contracte.
La Mesa de contractació d'acord amb l'article 149 de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre de 2017, podrà apreciar que la proposició d'una empresa no podrà ser
complerta, quan en igualtat de condicions tècniques, la seva oferta econòmica sigui
considerada anormal o desproporcionada, en aplicació dels següents criteris, segons
el que s'estableix en la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret
d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicada en la Gaseta Municipal el dia 29 de juny.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes amb valors anormals
o desproporcionats (en el cas d'haver-hi un únic licitador, no s'aplicarà cap criteri):
• Les ofertes que siguin inferiors a un diferencial de 10 punts percentuals en relació
amb la mitjana de les ofertes.
• Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es podrà prescindir de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte
de l'oferta immediatament consecutiva.
• Si el nombre de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es podran excloure una o les dues ofertes més cares sempre que una amb l'altra o
ambdues tinguin un diferencial superior al 5% amb la següent oferta.
Mesura social: En cas que una empresa licitadora incorri en baixa desproporcionada,
si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d'aplicació, a l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta als costos salarials,
es podrà requerir informe tècnic complementari de l'òrgan de representació de les
persones treballadores o d'una organització representativa del sector. L'oferta serà
exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que
estableix el conveni sectorial d'aplicació.
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Millores

______

fins a 20 punts

Les millores ofertades es valoraran amb un màxim de 20 punts, a raó de:
-

4 punts per ampliació de la garantia de dos a tres anys.
8 punts per augmentar en 10mm el gruix de l’aïllament tèrmic de les
zones construïdes sense sobre-cost.
8 punts per augmentar en 10mm el gruix de l’aïllament acústic de les
zones construïdes sense sobre-cost.

Contractació indefinida de les persones treballadores adscrites a l’execució
del contracte______
fins a 5 punts
Considerant el nombre de persones treballadores que l'empresa licitadora posarà a
la disposició de TERSA, es valorarà (com a garantia d'una execució més eficient del
contracte que es licita) l'estabilitat laboral en l'empresa.
El licitador haurà de consignar un nombre determinat de persones adscrites al servei
aportant el percentatge dels mateixos en contractació indefinida.
La valoració d'aquest criteri serà de 5 punts a l'empresa que aporti el 100% del
personal en contractació indefinida i la resta de percentatges de manera proporcional.
Les ofertes que no aportin cap percentatge ni el llistat del personal obtindran
zero punts.
Per a acreditar l'ofert, TERSA requerirà la certificació dels organismes administratius
competents en la matèria o un informe dels òrgans de representació de les persones
treballadores en l'empresa. Es comprovarà per TERSA en el moment de requeriment
de documentació contractual.
Mesura social: TERSA impulsa la contractació pública socialment responsable
incorporant en la compra pública objectius de justícia social, sostenibilitat ambiental
i codi ètic. TERSA considera que la contractació indefinida d'un número important de
les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte garanteix una
execució més eficient d'aquest.
En cas d'empat, s’aplicarà l'establert a l'article 147 de la LCSP.
XI)

Condicions especials d’execució:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
l'execució de l'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta,
segons el conveni que sigui aplicable.
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- El pagament per part de l'adjudicatari de les factures dels seus subcontractistes i /
o proveïdors derivades de l'execució del servei objecte del present Plec haurà de ferse en el termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i
d'acord amb el que s'estableix en el contracte, l'empresa contractista haurà de
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable
del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzat el servei.

Sant Adrià de Besòs, 10 de maig de 2021

Alessandro Leotta
Director de generació d’energia
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