INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES D’OBRES DE
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT

De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris automàtics d’adjudicació que es
tindran en consideració en el procediment de contractació corresponent.

1.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.

Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es determinen com a més adients els següents criteris
avaluables de forma automàtica:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

30 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
12 punts
9 punts
4 punts

Oferta de preu
Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Oferta de millora salarial del personal adscrit a l’obra
Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
Oferta d’ampliació de garantia
Experiència del cap d’obra
Experiència de l’encarregat
Experiència del tècnic de prevenció de riscos

Total puntuació per criteris avaluables de forma automàtica: 75 punts sobre un total de 100, el que suposa el 75%.
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA DELS CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS.
A)

Oferta de Preu
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per determinar
la millor relació qualitat‐preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic.
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu punt 9.4 que en
general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% .

B)

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc a
utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de contracte, el plec
preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC
de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del cost final
estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador adjudicatari aplicarà
respecte del banc de preus BEDEC.
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant s’estableix
un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de l’oferta de Preu.

C)

Oferta de millora salarial del personal adscrit a l’obra
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017‐1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d’obra. L’estabilitat
laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar el contracte que es licita
redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació.
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, es valorarà aquella oferta d’increment mínim respecte
dels sous de referència establerts que voluntàriament es comprometi a aplicar a tot el personal de ma
d’obra que executarà el contracte.

Aquest criteri no obliga a les empreses per poder optar a la licitació a pagar un salari determinat i per tant
no suposa una intromissió en la negociació col∙lectiva. Valora l’empresa que voluntàriament es
comprometi a retribuir millor al personal de mà d’obra que executarà el contracte. És l’oferta que
voluntàriament realitza la que esdevé caràcter de condició d’execució contractual.
D)

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017‐1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de l’Ajuntament i les
entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d’obra. L’estabilitat
laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar el contracte que es licita
redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació.
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a un
context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà d’obra que ha executar el
contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora.

E)

Oferta d’ampliació de garantia
El plec preveu un termini de garantia mínim.
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en l’increment
de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.

F)

Experiència del/la cap d’obra
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les
directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que poden
aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la
reducció de terminis.
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu punt 9.5 que es pot
fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al contracte quan dita experiència pot
resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació.

G)

Experiència de l’encarregat/da d’obra
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball,
les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions
tècniques i la planificació prevista.
La seva experiència en actuacions similiars li permetrà identificar i anticipar situacions que poden
dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i organitzar amb major
coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de treball.
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu punt 9.5 que es pot
fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al contracte quan dita experiència pot
resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació.

H)

Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos.
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i
de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de
licitació.
La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar i anticipar riscos associats a la tipologia
d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències
precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar les condicions de seguretat i salut de
l’actuació.

El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu punt 9.5 que es pot
fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al contracte quan dita experiència pot
resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació.

3.

CRITERIS PER A DETERMINAR LA PRESSUMPTA ANORMALITAT O DESPROPORCIONALITAT DE LES OFERTES.

Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es determinen com a més adients els següents criteris per
determinar presumpció d’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes:
A)

En referència a l’oferta de preu:
‐
‐

‐

‐

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és només una (1), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar
la presumpta anormalitat o desproporció.
Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals
respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més gran que 0,05
(d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les quals respecte
de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui més gran que 0,02 (d >
0,02) seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.
En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats són inferiors als que estableixi el conveni d’aplicació seran considerades anormals o
desproporcionades.

B) En referència a l’oferta de millora salarial del personal adscrit a l’obra:
‐

Si l’oferta de millora salarial de l’oferta adjudicatària és un 10% superior a la mitjana de la millora salarial
de les ofertes admeses a licitació calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions, previ a la
formalització de l’adjudicació, requerirà d’una ratificació de la mateixa acreditant coneixement per part de
la representació legal dels treballadors de l’empresa adjudicatària.
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