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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 37949/2018

Document: 41396/2019

Informe tècnic de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor
Nom del contracte: Serveis de redacció i direcció tècnica del projecte d'escenotècnia de
l'edifici de la Unió Santcugatenca
Núm. exp.: 92/2018
Data d’aprovació de l’expedient de contractació: 22/01/2019
Procediment: Obert simplificat
1. Relació d’empreses que han presentat ofertes
Ordre de presentació
1

Nom empresa
DILME FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP

2. Criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars
Criteris avaluables mitjançant un judici de valor (Fins a 40 punts)
Atesa la singularitat del projecte a redactar, en el que caldrà la seva adequació al projecte
d’obra primigeni aprovat, i a la situació de l’obra existent en el moment de la redacció del
projecte d’escenotècnia, als efectes de no promoure’n modificacions, es valorarà la
organització i proposicions tècniques de l’equip redactor licitador segons el següent barem no
automàtic de puntuació:
1. Proposta organitzativa: Fins a 10 punts
Barem de puntuació:
a) Presentació d’un organigrama de personal tècnic complet que inclou totes les àrees
professionals necessàries d’Arquitectura, Acústica i Escenotècnia, amb descripció detallada de
les funcions de cadascuna (1-8)
b) S’incorpora una o més àrees addicionals d’interès específic amb descripció detallada de les
funcions de cadascuna (+1 cada àrea addicional, fins a 2)
c) Per cada àrea professional necessària no considerada a l’organigrama, o sense descripció
de funcions detallada (-2)
d) Si no es presenta organigrama o aquest és incoherent o no s’adequa (0)
La valoració d’aquest apartat mai serà negativa (mínim zero)
2. Memòria de procediment: fins a 30 punts
Barem de puntuació:
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a) Anàlisi de l’objecte del contracte a redactar (0-15)
Es valoraran els següents conceptes de manera additiva:
i. Inclou una diagnosi adequada del projecte bàsic i executiu aprovat de rehabilitació de l’edifici
de la Unió Santcugatenca (1-5)
ii. Inclou una proposta de solucions viables i adequades de l’escenotècnia més enllà d’allò
especificat en el plec de prescripcions tècniques corresponent, amb les fases d’implantació (15)
iii. Inclou una previsió d’antecedents i condicionants motivats pel projecte bàsic I executiu
aprovat i l’obra executada fins la data d’inici de l’objecte del contracte (1-5)
iv. No es presenta el subapartat o no s’inclouen els tres anteriors conceptes (0)
b) Programa de treball (0-7)
i. El programa de treball o diagrama de Gantt/barres és complet i detallat (fases detallades,
desglossament d’activitats, terminis coherents i % costos) (7)
ii. El programa de treball o diagrama de Gantt/barres) presenta alguna mancança relacionada
amb la definició de fases, desglossament d’activitats, terminis coherents i % costos) (1-5)
iii. No es presenta programa de treballs o aquest resulta incoherent o inviable (0).
c) Pla d’assegurament de la qualitat (0-8)
i. El Pla d’assegurament de la qualitat per a la redacció de l’objecte del contracte és complet i
inclou protocols de verificació a lliurar a l’acabament de cada fase, i d’un resum de l’ESS
adaptat a l’objecte concret (8)
ii. El Pla d’assegurament de la qualitat per a la redacció de l’objecte del contracte té mancances
en els protocols de verificació a lliurar a l’acabament de cada fase i en el resum de l’ESS
adaptat a l’objecte concret (1-6)
iii. No es presenta programa de treballs o aquest resulta incoherent o inviable (0).
La justificació dels criteris que depenen d’un judici de valor es definirà per escrit en un màxim
de 6 pàgines (3 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o
equivalent. Es podran aportar annexos, a banda de les 6 pàgines esmentades, que únicament
podrán complementar la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació
vinculada.
En cas que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les
primeres 6 pàgines.
S’estableix un llindar mínim de 28 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de
valor. El no assoliment d’aquest llindar mínim per part de l’empresa comportarà la seva exclusió
en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase.
3. Anàlisi i valoració de les ofertes presentades
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Consideracions prèvies
S’ha presentat un licitador, l’oferta del qual ha de passar la corresponent valoració assolint el
llindar mínim de 28 punts per poder seguir en el procediment.
Cal establir les següents consideracions tècniques: En la clàusula 2, tant de la proposta d’inici
d’expedient de contractació com del plec de prescripcions tècniques, queda establert que la
redacció del projecte d’escenotècnia té com punts de partida el projecte bàsic i executiu de la
rehabilitació de l’edifici de la Unió Santcugatenca aprovat i l’obra executada, actualment en
marxa, sense promoure’n modificacions.
Així mateix la clàusula 3a i 4a del plec de prescripcions tècniques, estableix la composició
mínima de l’equip redactor.
Per una banda, el seu responsable ha de ser arquitecte, atenent a la vinculació inherent de la
redacció del projecte d’escenotècnia i la concepció dels espais i sistemes estructurals i
constructius que presenta el projecte bàsic i executiu, espais que actualment es troben quasi
completament construïts doncs l’obra està en marxa fa uns mesos.
Per altra banda, dos dels seus col·laboradors seran un tècnic especialista per a cada una de
les dues àrees que obligadament inclou l’equip, un en la d’Acústica i un en la d’Escenotècnia.
Es valorarà també aquelles àrees addicionals d’interès específic que aportin els licitadors.
Valoració de l’oferta presentada
1 DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP
1. Proposta organitzativa: 10 punts
a) El licitador presenta un organigrama complet que inclou totes les àrees professionals
obligades d’Arquitectura, d’Acústica i d’Escenotècnia, amb descripció detallada de les funcions
de cadascuna (8 punts):
Proposa dos arquitectes principals, LL.D. i X.F. , fent de Direcció i Coordinació de l’equip
pluridisciplinar amb l’Ajuntament i els futurs usuaris, sent ells els autors de la concepció
escenotècnica del projecte, coordinant tots els elements que el composen.
L’Àrea d’Acústica la lidera un tècnic especialista en Acústica, H.A. responsable del disseny i
control acústic de l’equipament d’escenotècnia, prescriptor de nivells sonors que impliquen les
instal·lacions escenotècniques en l’acústica de la sala, i el control en els passos d’instal·lacions
que travessen diferents sectors acústics.
L’Àrea d’Escenotècnia està coberta amb un especialista en escenotècnia, A.B. que dissenyarà i
detallarà la maquinària escénica, l’equipament de so i del de la il·luminació
L’equip es completa amb un arquitecte d’assistència (R.F.) als autors del projecte i altra
arquitecte (F.A.) per a tasques de Control de qualitat del projecte i tots els procesos implicats.
b) El licitador incorpora dos àrees addicionals d’interès específic, amb descripció detallada de
les funcions de cadascuna (2 punts):
Corresponen a l’Àrea d’Estructura i a l’Àrea d’Instal·lacions:
En quant l’Àrea d’Estructura proposa un arquitecte especialista en estructures, A.O., per al
control de càrregues de la motorització de la pinta i de les passeres d’escena i sala .
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En quant l’Àrea d’Instal·lacions proposa un enginyer especialista, F.G., que coordinarà les
instal·lacions estàndards de l’edifici i les pròpies de l’escenotècnia, així com el control de les
interferències entre cablejat de señal i les de potencia de tot l’edifici.
El contingut de la plica no dóna lloc a valorar segons els criteris 1c i 1d.
2. Memòria de procediment: 23 punts
a) Anàlisi de l’objecte del contracte a redactar: 14 punts
i. Inclou una diagnosi adequada del projecte bàsic i executiu aprovat de rehabilitació de l’edifici
de la Unió Santcugatenca (5 punts)
La proposta entèn la simbiosi entre projecte principal i projecte d’escenotècnia, que pertany a
la vinculació que estableixen els plecs, i destaquen que el projecte principal garanteix una
escenotècnia revolucionària, com per exemple haver dissenyar i executat, arquitectónica i
constructivament, una pinta que permet la disposició de cables i politges invertides, així com
respectar l’espai constructiu per encabir-hi el teló de foc.
El licitador entèn clarament la distinció de la Sala Clavé i la sala del Teatre com dos espais
diferenciats i complementaris en les activitats que es podran desenvolupar en l’edifici i com
s’ha d’actuar en l’escenotècnia de cada una.
ii. Inclou una proposta de solucions viables i adequades de l’escenotècnia més enllà d’allò
especificat en el plec de prescripcions tècniques corresponent, tot i que no expressa les fases
d’implantació (4 punts)
En aquest apartat es respon amb 7 solucions especifiques, els condicionants expresats en el
següent apartat. No expressa les fases d’implantació.
iii. Inclou una previsió d’antecedents i condicionants motivats pel projecte bàsic I executiu
aprovat i l’obra executada fins la data d’inici de l’objecte del contracte (5 punts)
Exposa com assolir el diàleg entre l’obra construida segons el projecte aprovat i l’escenotècnia
a dissenyar, amb la descripció detallada de 13 punts claus ben descrits i ajustats a l’objete.
El contingut de l’oferta no dóna lloc a valorar el contingut del criteri 2aiv.
b) Programa de treball: 4 punts
El programa de treball inclou un diagrama de Gantt amb el desenvolupament del projecte; és
complet i detallat, amb les seves fases ben descrites, amb un extens bon desglossament de les
activitats que inclourà el projecte d’escenotècnia, amb les percentatges dels cosotos assignats
a cada integrant de l’equip, i tot dins del termini estipulat per a la redacció del projecte.
Tot i que la dirección técnica també forma part del contracte de serveis, d’aquesta etapa
executiva de la implantació del projecte no aporta programa de treball.
c) Pla d’assegurament de la qualitat: 5 punts
Aporta un pla d’assegurament de la qualitat bassat en la certificació ISO9001 que disposa
l’empresa i guiat per un decàleg de principis, amb un detall dels registres que desenvoluparan
en el protocol a aplicar.
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Trobem mancances en quant la verificació de l’acabament de cada fase, i no aporta el resum
que es demana de l’ESS adaptat a l’objecte concret de l’escenotècnia.
4. Quadre de puntuacions
D’acord amb els criteris avaluables mitjançant un judici de valor, es presenten resumides les
puntuacions de cada criteri, punt, apartat i total, en el següent quadre:
NÚM.

EMPRESA/TÈCNIC

1
1a

2
1b

2a
2ai

1

DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, S.LP

2c

4

5

2aii 2aiii

10
8

TOTAL
2b

33

23
2

14
5

4

5

Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnic d'Urbanisme, Obres i Projectes
Albert Farràs Nevot
22-02-2019 14:08

Signat digitalment per:
Cap de Servei d'Obres i Projectes
Maria José Menier
22-02-2019 14:10
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