
 

 

 

 
AT R PB+PA NOU EDIFICI ADMINISTRACIÓ CSMPA 
ASPECTES PER EL PCA – V1.1  PAG. 1/5 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIÓ DE L´ASISTÈNCIA 

TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTES BÀSIC I PRELIMINAR D’ACTIVITATS DEL 

NOU EDIFICI D’ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ 

ANIMAL (CANERA DE SON REUS) A PALMA 

 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

a.  Objecte: Assistència tècnica que inclou: 

 L’estudi d’alternatives funcionals, energètiques, de sostenibilitat i de necessitats 

d’inversió i despesa, i proposta de solució més adient. 

 Definició a nivell de projecte Bàsic i Previ d’activitats de l’alternativa escollida per 

l’Ajuntament del Nou Edifici d’Administració i Atenció al Ciutadà del Centre Sanitari 

Municipal de Protecció Animal. 

b. Tipus de contracte: Serveis  

 

c. CPV:  

71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

71356200-0 Serveis d’assistència tècnica 

71320000-7 Serveis de disseny tècnic 

71340000-3 Serveis Integrats d’enginyeria 

 

d.  Pressupost Base de Licitació: 13.982,50 € (IVA exclòs.). 

 

e.  Divisió en lots: NO  

A causa de la seva naturalesa, per ser la realització d'un servei continu amb treballs 

seqüencials amb retroalimentació i increment successiu del nivell de concreció, la divisió 

en lots impossibilitaria l'execució correcta del contracte. 

f. Duració:  SETZE (16) SETMANES des del registre del contracte.   

   

g. Termini d’entrega: Les ofertes es poden presentar dins el termini de deu dies hàbils a 

partir del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria mitjançant el Registre 

General d’aquest Ajuntament.  

h. Lloc de prestació: Les construccions a projectar s’ubiquen a Palma, al recinte que 

ocupa actualment el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, a Son Reus. 

i. Lloc d’entrega: la documentació que s’exigeix al PPT s’entregarà al Departament de 

Infraestructures i Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma, al Camí del Reis 400, 

07120Palma, Illes Balears. 

 

j. Termini de garantia: DOTZE (12) mesos des de la data de conformitat. 

  

k. Classificació: No aplica atès que l’objecte del contracte no esta inclòs en l’àmbit de 

classificació de cap dels grups o subgrups de classificació vigents. 
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l. Habilitació empresarial o professional:  No s’aplica. 

 

m. Modificacions previstes: Segons el que s’estableix a l’apartat 12.1 del Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

 

n. Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació: Es considera que 

les tasques del responsable de la assistència no pot ser objecte de subcontractació. En 

conseqüència el responsable de la assistència haurà de pertànyer a l'empresa o unió 

temporal d’empreses adjudicatària. 

 

o. Ofertes anormalment baixes: SI 

A efectes de determinar la anormalitat a la baixa de una oferta es consideraran : 

 Si el número de ofertes es una, es considerarà que la oferta es anormalment 

baixa si la baixa es superior al 25% 

 Si el número de ofertes és entre una i cinc, es considerarà una oferta 

anormalment baixa es mes de 10 punts percentuals superior a la baixa mitjana 

de la totalitat de les ofertes acceptades 

 Si el número de ofertes és més de cinc, es considerarà una oferta anormalment 

baixa si la baixa es mes de 10 punts percentuals superior a la baixa sintètica 

mitjana de la totalitat de les ofertes acceptades. 

 

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE PER A 

SATISFER-LES. 

 

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal l´Ajuntament de Palma, se inaugurà el any 

1976, amb diferents edificacions, una de elles el edifici actual de l’administració municipal que te 

una superfície aproximada de 200 m2 i inclou: zona de recepció i atenció administrativa als 

ciutadans, despatx del director, despatx del veterinari, lavabo per el ciutadans i vestuaris per els 

operaris treballadors del Centre 

L’any 2003 es va redactar un pla de ampliació i reestructuració de les instal·lacions, del que es 

va implementar tan sols una part, ja preveia una ampliació del edifici d’administració mai duta a 

terme 

L’estat actual és molt deficitari, tan des del punt de vista de la funcionalitat com de l’estat 

estructural del edifici o las característiques sanitàries del edifici. Entre el problemes més greus 

hi ha: 

- Problemes d’espai: la grandària actual no permet incloure els espais funcionals que es 

necessiten de manera immediata, per molt que redissenyí la distribució interior. 

- Problemes de estanquitat a l’evolvent del edifici i de falta de aïllament tèrmic 

 És un edifici amb tipologia de solera, murs de carrega i tancament i coberta de 

fibrociment, lo que implica problemes d’humitat i aïllament tèrmic. 

 La coberta de fibrociment i esta molt deteriorada, no complint les condiciones 

mínimes de estanqueïtat que se li suposen. 

 Les parets de tancament tenen esquerdes que suposen a mes ponts tèrmics i 

trencament d’estanqueïtat. 

 La fusteria metàl·lica i la vidrieria son les originals d’alumini, ni estanques ni aïllants. 
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- Problemes de manteniment, el manteniment del edifici no ha estat suficient, 

probablement degut al alt cost per un edifici de les seves característiques i antiguitat: 

 Ruptures a la coberta de fibrociment 

 Esquerdes a les parets de tancament 

 Mal ajustament de la fusteria metàl·lica exterior (portes i finestres) 

- La funcionalitat no esta d’acord amb les necessitats actuals 

 No hi ha vestuari femení, lo que provoca un evident problema per el compliment de 

objectius de igualtat i paritat a la feina de ambdós sexes. 

 Els ciutadans, a falta d’espai, son atesos a traves de un taulell, en peu i amb el 

funcionari assegut. 

 El lavabo de visitant es únic i no adaptat, i clarament insuficient per la quantitat de 

visitants actuals, uns 80 visitants/dia de mitjana. 

- Problemes de salubritat 

 Els problemes amb la COVID-19, es pràcticament impossible la atenció al ciutadà 

complint les normes de prevenció establertes.  

 Davant el problema de la zoonosi: hi ha una sèrie de malalties que compartim els 

animals i les persones; tot el personal que treballa al Centre i té relació directa amb 

els animals, tenen aquest risc de contagiar-se aquestes malalties o ser vehicle de 

paràsits externs. Això suposa un problema per totes les persones relacionades amb 

aquest treballador ( família, amics….) perquè al final tenen el risc de patir el mateix 

problema sanitari. Per això, la construcció d’ un vestidors  per  treballadors, homes i 

dones , que fan  la seva jornada laboral en aquesta dependència. Dins la rutina 

diària per protegir-se d’ aquests riscos inclouríem la necessitat de canviar-se de 

roba i  dutxar-se, però actualment el únic vestidor existent es empleat per homes. 

 La existència de la coberta de fibrociment (amb amiant), deteriorada i en procés de 

degradació. 

 

Davant les dimensions que té, que impliquen una urgent ampliació, i l’estat i característiques de 

l’edifici que impliquen que l’edifici existent no es recuperable, ens fa concloure que és necessari 

la demolició del edifici existent i la construcció de un de nova planta que compleixi tots els 

requeriment tècnics i funcionals que es requereixen. 

Existeix, al solar ocupat pel centre, espai disponible per la construcció d’un nou edifici 

d’administració, vestuaris del personal i atenció al ciutadà, espai reflectit ja en el pla del any 

2003. 

Per tant, les necessitats a cobrir son: 

a) La de disposar de unes instal·lacions, i en concret de un edifici d’administració i serveis 

principals del CSMPA, capaces de satisfer les necessitats funcionals actuals i les 

previstes per el futur proper en primera instancia però tenint en compte les més 

llunyanes. 

b) La de millorar la eficiència energètica, mitjançant un nou edifici d’administració que sigui 

altament eficients energèticament, assolint, si es viable, la autosuficiència energètica 

com a part integrant del CSMPA. 

c) La del augment de la sostenibilitat en les noves construccions, fins el major grau 

possible donat el estat del l’art, considerant el cicle complert de vida de la instal·lació, 

des de les matèries primeres fins en el destí final del productes del seu 

desmantellament, dintre de una racionalitat econòmica. 

Es considera que amb el compliment del objecte del contracte es disposarà de un projecte de 

una nova infraestructura que satisfarà adientment aquestes necessitats. 
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3. JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

PRESSUPOST AT R PB+PA NOU EDIFICI ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓ ANIMAL 

CONCEPTE UNITAT IMPORT 

P.01 Estudi d’alternatives  
TA 3.750,00 

P.02 Redacció del projecte bàsic i preliminar d’activitats 
TA 8.000,00 

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   11.750,00 

  DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL EMPRESA 19% 2.232,50 

  TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ (IVA EXCLÒS)   13.982,50 

 

El Pressupost Base de Licitació és conforme als preus de mercat. Els preus unitaris s’han 

deduït a partir de preus de tarifes de productes similars, de preus d’altres contractes similars, de 

preus habituals en tasques tècniques i de la pròpia experiència del tècnics en la durada i 

complexitat de les tasques previstes, considerant per tant que son preus adients per la 

realització de les tasques incloses en el present objecte en licitació 

En relació amb la certificació de partides veure el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

4. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: 

DETERMINACIÓ DE LA OFERTA MES AVANTATJOSA PER EL AJUNTAMENT: 

Serà aquella que aconsegueixi la mes alta puntuació una vegada sumades les aconseguides en 

els diversos criteris d’avaluació 

LICITACIÓ AT R PB+PA NOU EDIFICI ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓ ANIMAL 

PUNT MAX 100    CRITERIS AVALUABLES AMB FÓRMULA 

CRITERIS 
PUNTUACIÓ 

MÁXIMA 
FÓRMULA /MÈTODE DE VALORACIÓ APLICABLE 

A.1: oferta 

econòmica 
75 

Es valora el preu mesurat com a baixa sobre el preu de licitació 

P = Pmax/Bmax *B 

Si B=0, P=0 

Sent: 

Pmax la puntuació màxima del criteri. 

B =% de baixada de l’oferta a valorar 

Bmax =% de baixa de l’oferta més econòmica . 

P= puntuació aconseguida per l’oferta a valorar 

A.2: reducció del 

termini parcial 

entrega estudi de 

solucións 

alternatives 

10 

Es valorarà la reducció percentual del termini parcial d’entrega de 

l’estudi de solucions alternatives, en dies naturals ofertats sobre els 

totals previstos en el PPT 

 

P = Pmax/Rmax * 

 

Sent: 

Pmax la puntuació màxima del criteri. 
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R =% de reducció de termini a valorar 

Rmax =% de reducció de termini més alta ofertada 

P= puntuació aconseguida per la oferta a valorar 

S'acreditarà amb compromís responsable del licitador s/ 

model del annex I del PCAP indicant el termini parcial ofertat 

A.3: reducció del 

termini global 
15 

Es valorarà la reducció percentual del termini d’entrega dels 

projectes bàsic i preliminar d'instal·lacions, deduïda del número de 

dies naturals ofertats sobre els totals previstos en el PPT 

 

P = Pmax/Rmax * 

 

Sent: 

Pmax la puntuació màxima del criteri. 

R =% de reducció de termini a valorar 

Rmax =% de reducció de termini més alta ofertada 

P= puntuació aconseguida per la oferta a valorar 

S'acreditarà amb compromís responsable del licitador s/ 

model del annex I del PCAP indicant el termini total ofertat 

 

Palma, 4 d’agost de 2021 
La cap de departament 
 
 
 
Francisca Cirer Oliver  
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