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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT
DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES A l’ILLA 12 DE SANT
COSME, 2a fase, A EL PRAT DE LLOBREGAT.
Vist que la llei de creació de l’Institut Català del Sòl 4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei
4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei
21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, estableix a l’art. 1, ap. 5. que
“l’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de l’habitatge i la gestió
d’equipaments públics, amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes,
creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments, i dins de les seves funcions estableix
a l’art. 3 ap. 1 b)” Promoure, tant de manera directa com convinguda, habitatges públics i la
rehabilitació o la remodelació d’aquests.
L’Institut Català del Sòl és el promotor de l’actuació de reparació de les façanes a l’illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
La promoció de 180 habitatges a l’illa 12 de Sant Cosme, al municipi del Prat de Llobregat, va ser
construïda per l’Institut Català del Sòl l’any 1998. L’any 2002 en detectar-se lesions a les façanes, es va
encarregar un primer estudi i es va realitzar una reparació puntual de prova. L’any 2012, es va realitzar
la 1a fase d’actuació global, donant prioritat a les lesions que comportaven perill de despreniments.
Amb data 27 de maig de 2015, els serveis tècnics d’Institut Català del Sòl, redacten l’Informe referent a
la segona fase d’actuacions de reparació de les façanes de 180 habitatges a l’illa 12, al polígon de Sant
Cosme, a El Prat de Llobregat, fent constar la necessitat d’abordar la reparació definitiva de lesions
estructurals existents. Així mateix, el 16 de juny de 2016, l’Incasol encarrega un nou anàlisi tècnic que
conclou que les reparacions realitzades l’any 2012 han tingut un bon comportament, i que l’estat actual
de les façanes requereix una intervenció general.
Passats 5 anys des de la 1a fase d’actuació, vista l’evolució de les reparacions i d’acord amb les
conclusions d’aquella fase i els anàlisis posteriors, s’acorda dur a terme la 2a fase d’actuació global,
que es preveu com a definitiva. És per això que, amb data 26 d’octubre de 2017, es va publicar la
licitació del contracte per a la redacció i direcció de les obres de reparació de les façanes de l’illa 12 de
Sant Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
Vist l’informe de necessitat de contractar l’execució de les obres de data 16 de novembre de 2018, en
el qual queda suficientment motivat l’inici de l’expedient.
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de Reparació de les façanes a l’Illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
Per dur a terme aquesta licitació a continuació se’n descriuen les seves característiques.
1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PROJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és l’adjudicació de les obres de Reparació de les façanes a l’Illa 12 de Sant
Cosme, 2a fase, al municipi del Prat de Llobregat.
Respecte a la tramitació en lots, Incasòl, tal com es preveu a l’article 99.3.b, tècnicament considera
més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots l’objecte del contracte que es proposa.
1.1 PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació previst és de 575.180,19 € (+21% d’IVA).

1.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Igualment, es preveu un valor estimat del contracte per a possibles modificacions de 690.216,23 €, més
IVA, en aplicació de l’establert als articles 203 i 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic. El valor estimat del contracte inclou l’import de licitació més les modificacions sobre
el pressupost d’adjudicació fins a un màxim del 20% i a més les possibles pròrrogues quantificables.
En les obres de rehabilitació, és possible que les necessitats canviïn al llarg de la tramitació de
l’expedient. S’ha de preveure la possibilitat de fer modificacions de contracte per adaptar, d’una banda,
l’execució d’aquestes noves necessitats i d’altre, l’execució de possibles problemes no previstos en el
projecte, i detectats durant l’execució de les obres.
En concret, en aquest cas, les partides que a priori poden patir variacions són les corresponents al
tractament de cantell de forjat, ja que al projecte s’ha previst un percentatge d’actuació que caldrà
confirmar en el transcurs de l’obra.
1.3 TERMINI MÀXIM DE DURADA DEL CONTRACTE
Tenint en consideració el volum i característiques de les obres, es preveu una durada de 10 mesos a
comptar des de l'acta de comprovació del replanteig i inici d’obres.
1.4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I DEL CONTRACTE
Serà exigible la classificació del contractista tipus C4 i classificació del contracte 3, perquè el Valor
Estimat del Contracte és superior a 500.000,00 €, segons l’especificat a l’article 77.1a de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic.
1.5 PROPOSTA D’ANUALITATS
Tenint en compte el termini de les obres es fa l’estimació d’anualitats següent:
ANUALITAT

IMPORT SENSE IVA

2019
2020

402.626,13 €
172.554,06 €

1.6 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions especials d’execució d’obligat compliment per part de
l’adjudicatari.
1.6.1 Afectació de l’execució de les obres als veïns
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres en l’usuari, aquests treballs es programaran de forma
que el temps que la bastida afecti a cadascun dels habitatges sigui el mínim possible.
Tal com recull el Plec de Condicions Generals, el contractista haurà de gestionar els permisos
municipals necessaris per a la implantació de les bastides, tancaments i acopis provisionals, i es
farà càrrec de les taxes o impostos derivats.
1.6.2 Peces ceràmiques a substituir.
Les noves peces ceràmiques que han de substituir les malmeses seran idèntiques en mides,
textura, color i acabat superficial que les existents.
Serà responsabilitat del contractista trobar-les al mercat o fer-les fabricar expressament per aquesta
obra.
2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I D’ADJUDICACIÓ
2.1 TIPUS DE PROCEDIMENT
El procediment contractual serà Obert, segons l’establert a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

2.2 SOLVÈNCIA TÈCNICA ESPECÍFICA
Per poder participar en la licitació no caldrà complir criteris de solvència tècnica per no ser exigible,
donat que el Valor Estimat del Contracte supera els 500.000,00 €
2.3 CRITERIS AUTOMÀTICS PER L’ADJUDICACIÓ
La puntuació total de les ofertes (P) serà la suma de les puntuacions obtingudes a l’Oferta econòmica
(PE) i a Altres criteris automàtics (PA), essent la màxima puntuació possible 100 punts.
P = PE + PA

Els criteris automàtics de valoració que s'aplicaran seran els següents:

1) Oferta econòmica (PE)

fins a 85 punts

L’oferta més baixa admesa rebrà la puntuació màxima i a la resta se li aplicarà una puntuació
proporcional segons la següent expressió:

Punts (PE) = 85 x preu oferta més econòmica admesa
Preu de l’oferta que es puntua
2) Altres criteris automàtics (PA)

fins a 15 punts

Els Altres criteris automàtics (PA) previstos són:
2.1) Compromís de recull setmanal de seguiment d’obra
fins a 5 punts
Es valorarà el compromís del licitador de lliurar setmanalment un document que reculli tots els
treballs realitzats durant la setmana en curs. El document estarà format per fotografies, grafiat
sobre plànols i amidaments de tots els treballs realitzats.
2.2) Cap d’obra i Encarregat a peu d’obra:
fins a 10 punts
L’experiència de l’equip en actuacions similars es valora, atenent els imports de les actuacions on
ha participat cada membre de l’equip, desenvolupant el mateix càrrec pel qual se l’oferta, amb la
finalitat de valorar la idoneïtat per a desenvolupar les tasques encomanades.
A l’hora de comptabilitzar l’import acumulat (ACUM), tan sols es tindran en compte les obres de
restauració de façanes executades els últims 10 anys. Per aquest motiu, juntament amb el
currículum del cap d’obra i l’encarregat nominats, caldrà aportar la documentació oficial
necessària per certificar imports i treballs de rehabilitació de façanes.
El desglossat de les puntuacions de la valoració dels Altres Criteris Automàtics s’especifiquen a
l’annex del present informe justificatiu.

2.4 OFERTES QUE ES PODEN TROBAR EN SITUACIÓ D’OFERTA ANORMAL.
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, que l’oferta no pot ser complida
com a conseqüència de la inclusió d’un preu anormal, s’especifiquen a l’annex del present informe
justificatiu, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 de 12 d’octubre, pel que fa
a les proposicions formulades individualment o en UTE per distintes empreses que pertanyen a un
mateix grup.

Per tot l’exposat,

INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i
del contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb
el contingut de la Llei esmentada.
S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de
l’adjudicatari i les fórmules per determinar si una oferta és anormal o desproporcionada.

L’arquitecte, Santi Montes Grau
Vist i plau, el coordinador de Projectes, Jordi Vidal de Puig
Conforme, el director de Projectes, Ferran Casanovas i Boixereu
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ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES A l’ILLA 12 DE
SANT COSME, 2a fase, AL PRAT DE LLOBREGAT.

A_CRITERIS AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
La valoració dels criteris automàtics serà la següent:
1.-Oferta econòmica

fins a 85 punts

L’oferta més baixa rebrà la puntuació màxima i a la resta se li aplicarà una puntuació proporcional
segons la següent expressió:
Punts (P) = 85 x preu oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

2.-Altres criteris automàtics

2.1- Compromís de recull setmanal de seguiment d’obra

fins a 15 punts

fins a 5 punts

Es valorarà el compromís del licitador de lliurar setmanalment un document que reculli tots els treballs
realitzats durant la setmana en curs. El document estarà format per fotografies, grafiat sobre plànols i
amidaments de tots els treballs realitzats.
Compromís de recull documental setmanal
2.2- Cap d’obra i Encarregat a peu d’obra:

5 punts
fins a 10 punts

L’experiència de l’equip en actuacions similars es valora atenent el seu import i el nombre
d’actuacions on ha participat cada membre de l’equip desenvolupant el mateix càrrec pel qual se
l’oferta amb la finalitat de valorar la idoneïtat per a desenvolupar les tasques encomanades.
A l’hora de comptabilitzar l’import acumulat, tan sols es tindran en compte les obres de restauració de
façanes, i aquelles executades en els últims 10 anys.

2.2.1-Nominació Cap d’obra (màxim 5 punts)
Import acumulat >= 3 * IA
2,5 IA <= Import acumulat < 3 * IA
2 IA <= Import acumulat < 2,5 * IA
1,5 IA <= Import acumulat < 2 * IA
IA <= Import acumulat < 1,5 * IA
Import acumulat < IA
Si no està vinculat amb l’empresa mitjançant un contracte indefinit:
IA: Import de l’actuació que es licita

+ 5 punts
+ 4 punts
+ 3 punts
+ 2 punts
+ 1 punts
+ 0 punts
- 1 punts
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2.2.2-Nominació Encarregat a peu d’obra (màxim 5 punts)
Import acumulat >= 3 * IA
2,5 IA <= Import acumulat < 3 * IA
2 IA <= Import acumulat < 2,5 * IA
1,5 IA <= Import acumulat < 2 * IA
IA <= Import acumulat < 1,5 * IA
Import acumulat < IA
Si no està vinculat amb l’empresa mitjançant un contracte indefinit:

+ 5 punts
+ 4 punts
+ 3 punts
+ 2 punts
+ 1 punts
+ 0 punts
- 1 punts

IA: Import de l’actuació que es licita
Per obtenir la puntuació caldrà presentar nominació i currículum vitae del nominat, destacant les
obres que compleixen amb els requisits puntuables i la seva valoració econòmica. En cas d’estar
vinculat a l’empresa mitjançant contracte indefinit, cal presentar TC2 o document anàleg.

B_OFERTES QUE ES PODEN TROBAR EN SITUACIÓ D’OFERTA ANORMAL.
Per apreciar quines ofertes no poden ser complides com a conseqüència de la inclusió d’un preu
anormal s’aplicarà el següent càlcul, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01
pel que fa a les proposicions formulades per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup:
El resultat dels càlculs matemàtics s’arrodoneix sempre a dos decimals.
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i Boi:

 Of 
BOi = 1001 − i 
 PC 
Ofi = Import de l’oferta acceptable i (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables)
PC = Pressupost de licitació.

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):

BM =

1
n

n

∑ BOi
i =1

Essent n el nombre d’ofertes amb qualitat tècnica acceptable.
Després es calcula la desviació estàndard ( σ ):
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Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la condició:

BOi − BM ≤ σ
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi) sigui
superior als següents valors:

En el cas que el nombre d’empreses admeses n sigui superior a 10 (n>10):
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit
de la presumpció de valors desproporcionats o anormals:

BR =

1
n′

n′

∑ BOi
i =1

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR + 2

- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 2

En el cas que el nombre d’empreses admeses n sigui igual o superior a 2 i no superior a 10 (n=>2
i n<=10)):
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que es compleixi totes
les condicions següents:
- La condició del cas n>10 (BOi > (BR o BM) + 2)
- BOi > BM + σ

