000010/2021-COO

19011e

MEMÒRIA DE NECESSITATS EXP. 000010/2021-COO
1. TIPUS DE CONTRACTE: OBRES
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: realització de les obres descrites al Projecte
de restauració de la Torre de l'Aigua i annexes. Casa de les Aigües de
Montcada.
És també objecte del contracte afavorir la inserció laboral de persones en
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades i tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de
treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius definits
legalment.
3. DIVISIÓ EN LOTS:
Atesa la naturalesa de les obres a executar (no precisa de diferents fases
d’execució i es corresponen a un projecte únic) no és possible la divisió del
contracte en lots, atès que dificultaria la correcta i ràpida execució de les
obres i aniria en detriment de la coordinació i el control de responsabilitats
de l'obra.
4. SOLVENCIA REQUERIDA:
Les empreses hauran d'acreditar mitjançant certificats de bona execució,
haver realitzat com a mínim dues obres similars en edificis inclosos en
Catàlegs de patrimoni arquitectònic, els darrers 5 anys en els que figuri
l'import, dates i el destinatari, públic o privat.
Alternativament, la solvència requerida es podrà acreditar, d'acord amb els
articles 25, 26, 27 i 28 del RD 1089/2001 en el que s'aprova el Reglament
de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb la classificació:
Grup K. Especials.
Subgrup 7. Restauració de bens immobles histórico-artístics.
Categoria 1. Quantia inferior o igual a 150.000€.
5. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER:
Les obres descrites en el Projecte de restauració de la Torre de l’Aigua i
annexes. Casa de les Aigües de Montcada tenen com a objecte millorar les
condicions físiques d’aquest bé patrimonial i la restitució de la seva
volumetria original, per prolongar l'existència del bé patrimonial i alhora
dotar, el conjunt arquitectònic de la Casa de les Aigües, d’un centre
d’interpretació.
El Projecte de restauració de la Torre de l’Aigua i annexes representa un
pas més en la restauració del conjunt arquitectònic de la Casa de les
Aigües, iniciada l'any 1999, amb l’objectiu de transformar-la en Museu de
l’Aigua.
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El recinte industrial de la Casa de les Aigües és un conjunt de tres edificis
aïllats: edifici de la Sala de pous, edifici del Sobreixidor i Casa del
Maquinista; una xemeneia de grans dimensions, una torre-dipòsit d’aigua
potable i altres construccions annexes, voltats de jardí, delimitats per una
tanca, i amb una avinguda d’accés arbrada i empedrada en l’extrem sud.
Està catalogat com a BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) -maig del 2012- i
inclòs en el Pla Especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni
arquitectònic, històric i ambiental de Montcada i Reixac amb la fitxa de
protecció número 68 CA Casa de les Aigües.
La Torre de l’Aigua està formada per quatre volums: el volum A, que
constitueix la base de la torre, el volum B, que correspon a la torre-dipòsit
de forma cilíndrica i acabada amb un remat cònic, el volum C, que
correspon a una edificació a dues aigües construïda amb el mateix
llenguatge que les edificacions de la Sala de pous i de l’edifici del
Sobreeixidor i el volum D, un cos afegit que aprofita l’espai entre els
volums anteriors i el mur de tancament del recinte.
El Projecte de restauració de la Torre de l’Aigua i annexes preveu que es
netejaran els paraments d'obra de fàbrica vista dels volums B i C, amb raig
de sorra humida i aigua desionitzada i es repararan els revestiments
estucats amb morter de calç del volum A. També es repararan puntualment
l'enrajolat de trencadís de la coberta cònica de torre, i els enrajolats dels
paraments exteriors i les cornises ceràmiques de la torre-dipòsit. Al volum
C es repararà la teulada de teula alacantina.
Els elements metàl·lics com el conjunt floral i penell, l'escala metàl·lica
exterior amb protecció anti-caigudes d’accés a la coberta, el balcó... es
decaparan de pintures i òxids existents i es pintaran amb sistemes de
protecció amb grau de durabilitat M.
Se substituiran els tancaments practicables existents per uns amb perfileria
de fusta amb trencament de pont tèrmic i vidre tèrmic baix emissiu.
El basament de la torre, volum A, es rehabilitarà per condicionar-lo com a
centre d’interpretació de la Casa de les Aigües. Se substituirà el forjat de
bigues de formigó existent per un de bigues de ferro amb xapa grecada
col·laborant d'acer galvanitzat. Es tradossaran interiorment les façanes
d'obra de fàbrica amb plaques transformades de guix laminat i planxa de
poliestirè extruït i es farà una nova escala exterior d'accés a la coberta
sense alterar la volumetria original. Es refarà la instal·lació elèctrica i
d'enllumenat per adaptar-la al nou ús i s'instal·larà un sistema de
climatizació aire-aire amb splits i un sistema de ventilació.
El volum D s’enderrocarà per recuperar la volumetria original del conjunt i
es dotarà, la Torre de l'Aigua, d'il·luminació monumental.
6. CLASSIFICACIÓ CPV:
45.21 2350-4.Edificis d'interès històric o arquitectònic.
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7. DURADA DEL CONTRACTE:
El contracte tindrà una execució bianual, ja que les obres es preveu que
s’iniciïn al desembre.
El termini d’execució de les obres segons projecte serà de 6 (sis) mesos.
8. PRORROGUES: No
9. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Pressupost d'Execució Material:

138.168,92€

Despeses generals i benefici industrial, 19%:
Total (iva exclòs) :

26.252,10€
164.421,02€

Iva, 21%:
Total (iva inclòs):

34.528,41€
198.949,43€

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 164.421,02€
11. MODALITAT DE PREU: Preus unitaris.
12. PRESSUPOST LIMITATIU: Quantitat total a satisfer al contractista.
13. IVA APLICABLE: 21%.
14. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
112/15220/63200/211117 Restauració de la torre de l’aigua.
15. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
15.1- Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació...............0 a 45 punts.
P= 45*(Pb/Pl)
Pb (oferta més baixa);
Pl (oferta licitador)
Es consideraran desproporcionades o temeràries les ofertes que es
trobin en els supòsits previstos en l’article 85 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques
15.2- Experiència del cap d’obra i de l’encarregat de l’obra………………..30 punts.
Es valorarà l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat de l’obra ja que
la catalogació del recinte de la Casa de les Aigües, que inclou la Torre de
l’Aigua, li dona un nivell de protecció integral. Els seus valors
arquitectònics, escultòrics i històrics formen un tot indivisible. Qualsevol
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intervenció que s’hi faci, ha de tenir un respecte especial per les
característiques especifiques del conjunt arquitectònic i de les seves
parts. El conjunt de la Casa de les Aigües té també un nivell de
protecció ambiental; el valor del bé es troba principalment a les façanes,
que configuren un paisatge urbà de notable valor ambiental. La
catalogació li dona també un nivell de protecció d’àrea d’espectativa
arqueològica, ja que és susceptible de contenir en el subsòl elements
d’interès arqueològic.
Experiència del Cap d’obra…………………………………………………………..15 punts
Per l’execució de tres obres de retauració d’edificis inclosos en Catàlegs
de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un pressupost
mínim d’execució de 110.000 euros (IVA exclòs) ……………….. 5,00 punts
Per l’execució de quatre obres de retauració d’edificis inclosos en
Catàlegs de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un
pressupost mínim d’execució de 110.000 euros (IVA exclòs)
……………………………………………………………………………………….……… 10,00 punts
Per l’execució de cinc obres o més de retauració d’edificis inclosos en
Catàlegs de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un
pressupost mínim d’execució de 110.000 euros (IVA exclòs)
..……………………………………………………………………………………………… 15,00 punts
Experiència de l’encarregat d’obra……………………………………………..15 punts
Per l’execució de tres obres de retauració d’edificis inclosos en Catàlegs
de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un pressupost
mínim
d’execució
de
110.000
euros
(IVA
exclòs)
………………………………………………………………………………….………….… 5,00 punts
Per l’execució de quatre obres de retauració d’edificis inclosos en
Catàlegs de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un
pressupost mínim d’execució de 110.000 euros (IVA exclòs)
………………………………………………………………………………………………… 10,00 punts
Per l’execució de cinc obres o més de retauració d’edificis inclosos en
Catàlegs de patrimoni arquitectònic, en els darrers deu anys amb un
pressupost mínim d’execució de 110.000 euros (IVA exclòs)
..……………………………………………………………………………………………… 15,00 punts
A més de justificar l’experiència, s’haurà de presentar una declaració
responsable del representant legal de l’empresa contractista identificant
el treballador/a amb nom i cognoms, fent esment:
- Que és treballador/a fix en plantilla de l’empresa.
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- Que s’adscriurà a l’execució de l’obra amb una dedicació del
50% de la jornada el cap d’obra i del 100% de la jornada
l’encarregat de l’obra.
- Que disposa de l’experiència: indicar el destinatari de l’obra,
any d’execució, objecte de l’obra, import i participació del
treballador/a.
15.3- Garantia.......................................................................0 a 15 punts.
Major termini de garantia de l’obra, incloent qualsevol tipus de desgast o
defecte de fabricació, amb instal·lació i transport inclosos.
Les ofertes que ampliïn la garantia en 30 mesos..................15,00 punts
Les ofertes que ampliïn la garantia en 24 mesos..................12,00 punts
Les ofertes que ampliïn la garantia en 18 mesos...................9,00 punts
Les ofertes que ampliïn la garantia en 12 mesos...................6,00 punts
Les ofertes que ampliïn la garantia en 6 mesos.....................3,00 punts
Les ofertes que no ampliïn la garantia..................................0,00 punts
15.3- Clàusula social....................................................................10 punts.
S’atorgaran 10 punts a les empreses licitadores que en el moment de
presentar la documentació acreditativa requerida tinguin en plantilla
persones destinades a l’execució del contracte amb més de tres mesos
d’antiguitat i a jornada completa o l’equivalent en jornades parcials, un
mínim d’un 5% de persones en situació d’exclusió social o en greu risc
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, que
estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè
no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997,
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents
d’institucions de protecció de menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex
recluses.
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g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però
que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en
situació de risc d’exclusió.
h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
16. TERMINI DE GARANTIA:
És d’un any, o el que resulti de l’oferta presentada per l’adjudicatari.
17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE: No
18. SUBCONTRACTACIÓ: Sí
19. SUBROGACIÓ DE PERSONAL: No
20. HI HA TRACTAMENT DE DADES: No
21. PLEC TÈCNIC:
Inclòs en el projecte de restauració de la Torre de l'Aigua i annexes. Casa
de les Aigües de Montcada aprovada per Junta de Govern Local el 28 de
setembre de 2020.
22. NOM DE LES PERSONES RESPONSABLES DEL CONTRACTE:
La direcció facultativa: Elisenda Buixeda i Pérez (arquitecta) i Xavier Munuera i
Fernández (arquitecte tècnic)
Montcada i Reixac, novembre de 2021
RESPONSABLES DEL CONTRACTE

Elisenda Buixeda i Pérez
Arquitecte del Servei de Projectes
Obres i Pla de Barris
Barris.
CAP DEL DEPARTAMENT

Oriol Parés Camps
Cap del Servei de Projectes,
Obres i Pla de Barris

Xavier Munuera Fernández
Arquitecte Tècnic del Servei
de Projectes, Obres i Pla de

