QUADRE ACREDITACIÓ APTITUD
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PEL LICITADOR QUE HA PRESENTAT LA MILLOR OFERTA
Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació integral de l'actual
edifici BASE, carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al districte
de Sant Martí. Clau: CCB-17260
Analitzada la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, s’ha obtingut el resultat que es resumeix en el quadre següent:
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Sí - Documentació lliurada i correcta o esmenada
No – Documentació (i) no lliurada o (ii) lliurada però no correcta
NA – No aplica

Sr. Eduard González-Sala Fort
Cap de la Gerència de Contractació 3

Eduard González-Sala Fort
Cap Gerència Contractació 3
Direcció Contractació
14/07/2021 21:28

INFORME DE LA DIVISIÓ EDIFICACIÓ SOBRE LA COMPATIBILITAT DE L’AUTORIA DEL
PROJECTE DESIGNAT EN EL CONCURS:
“Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció
de les obres de Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, carrers Àvila - Bolívia, a
Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències policials al
districte de Sant Martí. Clau: CCB-17260.”

El Cap de la Divisió d’Edificació, Sr. Josep Farré i Canal, emet l’informe següent:
Amb caràcter previ a l’anàlisi de la compatibilitat de l’Autoria en licitacions amb classificació
simultània a la present es fa constar què:
S’ha analitzat i comprovat la compatibilitat de la proposta amb major puntuació amb licitacions
classificades amb posterioritat a la proposta de la Direcció d’Edificació i s’ha comprovat què
presenta el següent resultat:

Licitador
(ordre per a la classificació)
LAVIÑA-DE LA VILLA,
ARQUITECTURA SLP

Compatibilitat (Si /
No) amb
licitacions
classificades

Relació de claus amb les que l’Autoria
no és compatible

si

A continuació, als efectes de verificar la compatibilitat de l’Autoria en licitacions amb
classificació simultània a la present, es fa constar:

Que d’acord amb la informació facilitada per la Direcció de contractació, no hi ha cap licitació
que s’hagi de classificar amb caràcter simultani a la present i tenen una data d’obertura pública
de lemes, o data d’obertura del sobre 3 (en procediments oberts ordinaris) o del sobre únic (en
procediments oberts simplificats) anterior o igual i, dins la mateixa data, un pressupost de
licitació superior.

Que el licitador LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA SLP (autor del projecte: Julio Laviña
Batallé), millor classificat, d’acord amb les Actes del Jurat que obren a l’expedient, és el que
presenta una autoria compatible.

Josep Farré Canal
Cap Divisió Edificació
Divisió Edificació
14/07/2021 10:50

Cap de la Divisió d’Edificació
Barcelona, 14 de juliol de 2021

ACTA DEL JURAT REUNIT PER A LES PROPOSTES DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ
DEL CONCURS:
“Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior
direcció de les obres de Rehabilitació integral de l'actual edifici BASE, carrers Àvila Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i dependències
policials al districte de Sant Martí. Clau: CCB-17260.”

El Jurat, als esmentats efectes, es reuneix constituït per les següents persones:
President: Josep Farré i Canal, en representació d’Infraestructures.cat
Vocals:
-

Joaquim Bosch i Albareda, en representació d’Infraestructures.cat.

-

Xavier Montoliu i Coloma, en representació d’Infraestructures.cat que assumeix les
funcions de Secretari.

-

David Pagerols i Lleonar, en representació del Departament d’Interior.

-

Sergi Gallardo i Martín, en representació del Departament d’Interior.

-

Carmina Sanvisens i Montón, arquitecte designat pel COAC.

-

Miquel Espinet i Mestre, arquitecte designat pel COAC.

-vista l’acta del Jurat reunit amb data 14 de juny de 2021 per a l’obertura dels sobres que
relacionen els lemes amb els licitadors seleccionats per a la fase II (anònima) del concurs, de la
que es desprèn que el licitador que ha presentat la millor oferta és LAVIÑA-DE LA VILLA,
ARQUITECTURA SLP.
-atenent a l’anàlisi de la compatibilitat dels autors designats pel citat licitador recollida a
“l’Informe de la Divisió d’Edificació sobre la compatibilitat dels autors del projecte designats en
el Concurs” adjunt,
-atenent a l’anàlisi de la compatibilitat dels autors en licitacions amb classificació simultània
recollida a “l’Informe de la Divisió d’Edificació sobre la compatibilitat de l’autoria en licitacions
amb classificació simultània al Concurs” adjunt,
-atenent a què el licitador que ha presentat la millor oferta ha presentat la documentació
requerida al Plec de Clàusules Administratives (Quadre adjunt).
eleva al Consell d’Administració d’Infraestructures.cat les propostes d’acord següents:
Primer.- Aprovar la classificació de les ofertes seleccionades per a la Fase II de la licitació,
mitjançant Concurs de Projectes, per a l’adjudicació “Concurs de projectes per a la redacció del
projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Rehabilitació integral de l'actual
edifici BASE, carrers Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de
Mossos i dependències policials al districte de Sant Martí. Clau: CCB-17260”, recollida a l’Acta
de la reunió del Jurat de data 14 de juny de 2021, i d’acord amb el seu dictamen.

Segon.- Adjudicar a LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA SLP el contracte supraesmentat,
en ser la millor oferta respecte la classificació aprovada, per un import de 856.785,00 euros
(IVA no inclòs) i un termini de 12 mesos pel que fa a la redacció dels projectes i estudis, per un
import de 214.196,25 euros (IVA no inclòs) per a la direcció de les obres, i per un import de
171.357,00 euros (IVA no inclòs) per a l’eventual redacció de projectes modificats, el que fa
que l’import total d’adjudicació sigui d’1.242.388,25 euros (IVA no inclòs).
Tots els signants de la present acta mostren el seu acord amb la mateixa i ho fan per mitjà de
signatura electrònica i acorden i convenen que la data de formalització que es tindrà en
consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que
consta en peu del present document, amb independència de la data de formalització de la
signatura electrònica.

Barcelona, 15 de juliol de 2021
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