Obres i Edificis
Núm. Exp.: 2021/9150
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SERVEI DE DIRECCIÓ
FACULTATIVA DEL LOT 1 DE LES OBRES DE REFORMA DE LA MASIA DE CAN GOMAR
DE CASTELLDEFELS COM A EQUIPAMENT JUVENIL

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació

L’Ajuntament té previst iniciar la contractació de l’execució de les obres de reforma de la
masia de Can Gomar com a equipament juvenil durant els propers mesos.

L’abast d’aquesta reforma està definit en el projecte executiu d’obres redactat pels arquitectes
Fernando Tejada i Félix Basterrechea, projecte que compta amb l’aprovació tant de
l’Ajuntament de Castelldefels com de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Barcelona.
Aquesta obra te un Preu d’execució material (PEM) previst de 590.657,98 €, i un termini
d’execució previst de 5 mesos.
Per a l’execució d’aquestes obres, i d’acord al que estableix la Llei Orgànica de l’Edificació, és
necessari contractar els serveis tècnics de direcció facultativa de les obres, que compren els
conceptes de Direcció d’Obra, Direcció d’Execució d’Obra, Coordinació en matèria de
Seguretat i Salut i generació de la documentació del final d’obra.
En aquest cas en particular es necessari afegir la figura de responsable de control arqueològic,
atès que la realització d’aquest control en les fases de l’obra que impliquen repicats de
l’estructura és una condició imposada per part de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural
de Barcelona per a l’aprovació de l’obra.
Així mateix es considera convenient la contractació de la figura de seguiment i direcció de les
instal·lacions, amb perfil d’enginyeria industrial per a que assumeixi els diferents projectes
d’instal·lacions incorporats al projecte executiu i s’encarregui de signar els certificats finals i les
legalitzacions corresponents d’aquelles instal·lacions tècniques que així ho requereixin.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris tècnics ni d’habilitació legal per realitzar el
conjunt dels treballs que conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari
procedir a la seva externalització.
Al tractar-se de la reforma d’un edifici de propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la
competència de l’actuació és municipal.
2- Objecte del contracte
a) Objecte del contracte
L'objecte del present contracte és la prestació dels servei de direcció facultativa del lot 1 de les
obres de reforma de la masia de Can Gomar com a equipament juvenil, que comprèn les
següents funcions i tasques:
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Direcció d’Obra
Direcció d’Execució d’Obra
Control de qualitat de l’obra
Coordinació en matèria de seguretat i salut
Generació de la documentació gràfica necessària per al bon desenvolupament de
l’obra (plànols de detall, solucions constructives, plànols complementaris al projecte
executiu, etc)
Emissió dels tots els informes i/o certificats que corresponguin
Generació i entrega de la documentació final de l’obra, inclosos plànols As-Built.
Control arqueològic.
Seguiment i assessorament en l’execució de les instal·lacions tècniques
Totes aquelles funcions pròpies de la Direcció Facultativa de l’obra tal com queda
establerta a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació

Codi CPV:
Codi CPA:

71200000-0 - Servicios de arquitectura y servicios conexos
71317210-8 Servicios de consultoría en salud y seguridad
71.12.11 Servicios de asesoría en ingeniería
71.11.22 Servicios técnicos de arquitectura para proyectos de edificios no
residenciales

b) Divisió en lots
L’objecte del present contracte es divideix en els lots següents:
Preu licitació (IVA
inclòs)
35.090,00 €
30.250,00 €
8.470,00 €
1.210,00 €
14.520,00 €
89.540,00 €

Lot

Concepte
1 Direcció d'obra i documentació tècnica
2 Direcció d'execució d'obra
3 Coordinació de Seguretat i Salut
4 Control arqueològic
5 Seguiment instal·lacions
TOTAL
3- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost base de licitació per a cada lot es desglossa de la forma següent:

Lot Concepte
1 Direcció d'obra i documentació tècnica
2 Direcció d'execució d'obra
3 Coordinació de Seguretat i Salut
4 Control arqueològic
5 Seguiment instal·lacions
TOTAL

Preu net
29.000,00 €
25.000,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €
12.000,00 €
74.000,00 €
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IVA 21%
6.090,00 €
5.250,00 €
1.470,00 €
210,00 €
2.520,00 €
15.540,00 €

Preu licitació
(IVA inclòs)
35.090,00 €
30.250,00 €
8.470,00 €
1.210,00 €
14.520,00 €
89.540,00 €

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir, per a cadascun dels lots, les empreses licitadores. Si
s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Lot
1
2
3
4
5

Concepte
Direcció d'obra i documentació tècnica
Direcció d'execució d'obra
Coordinació de Seguretat i Salut
Control arqueològic
Seguiment instal·lacions

Costos Directes
26.100,00 €
22.500,00 €
6.300,00 €
900,00 €
10.800,00 €

Costos indirectes
2.900,00 €
2.500,00 €
700,00 €
100,00 €
1.200,00 €

Els costos salarials associats al contracte, relacionats amb la categoria professional mínima
necessària per a l’execució de cadascun dels lots, es calculen en base a la següent taula:

Lot Concepte

1
2
3
4
5

Direcció
d'obra
i
documentació tècnica
Direcció
d'execució
d'obra
Coordinació
de
Seguretat i Salut
Control arqueològic
Seguiment
instal·lacions

Retribució
Categoria
salarial
professional
(anual)

Nº
de
Dedicació
treballadors/es

Cost salarial

Nivell 1

35.010,35 €

1

0,6 21.006,21 €

Nivell 2

27.164,25 €

1

0,6 16.298,55 €

Nivell 2
Nivell 1

23.333,84 €
35.010,35 €

1
1

0,25
0,02

5.833,46 €
700,21 €

Nivell 1

35.010,35 €

1

0,25

8.752,59 €

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral
d’“Ingeniería y Oficinas de Estudiós Técnicos”, codi 99002755011981 , publicat en el BOE del
18 d’octubre de 2019 i contemplen el cost de les cotitzacions a la Seguretat Social per part de
l’empresa.
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d'aplicació.
No es possible desagregar els costos salarials per gènere ja que fins el moment de l’adjudicació
del contracte no es pot conèixer el gènere de les persones adscrites a la seva execució.
El valor estimat (VE) del contracte és de 74.000,00 €, sense incloure IVA, amb el
desglossament següent:
Lot Concepte
1
2
3
4

Valor estimat
contracte

Direcció d'obra i documentació tècnica
Direcció d'execució d'obra
Coordinació de Seguretat i Salut
Control arqueològic

del

29.000,00 €
25.000,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €

3

5 Seguiment instal·lacions

12.000,00 €

TOTAL CONTRACTE

74.000,00 €

4- Duració del contracte
La durada del lot 1 de les obres de reforma de la masia de Can Gomar com a equipament
juvenil tenen un termini d’execució previst de 5 mesos a partir de la data de l’acta de
replanteig de les obres.
Independentment d’aquesta previsió, la durada dels diferents serveis objecte del present
contracte estarà vinculada a la duració real i efectiva de les obres, motiu pel qual, un eventual
retard en l’execució no generarà obligacions econòmiques de l’ajuntament cap a les empreses
adjudicatàries dels diferents lots del present contracte.
En base a això, la duració de cada lot del present contracte serà la següent:








Lot 1 Direcció d’obra i documentació tècnica: El contracte tindrà una duració total del
període comprés entre l’acta de replanteig i la recepció definitiva de l’obra, més un
mes addicional per a l’entrega de la documentació tècnica del final d’obra.
Lot 2 Direcció d’execució d’obra: El contracte tindrà una duració total de del període
comprés entre l’acta de replanteig i la recepció definitiva de l’obra.
Lot 3 Coordinació de Seguretat i Salut: El contracte s’iniciarà tres setmanes abans de la
data de signatura de l’acta de replanteig de les obres, per a la realització dels informes
necessaris per a la aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa
constructora, i finalitzarà amb la recepció definitiva de l’obra.
Lot 4 Control arqueològic: La duració del contracte està vinculada als treballs de
repicats dels paraments de la Masia, que no formen part del BCIN, i inclou el temps
necessari per a la documentació de les estructures actualment no visibles, així com als
treballs de remoció del terreny durant les obres d’urbanització de l’exterior.
Lot 5 Seguiment instal·lacions: El contracte tindrà una duració total del període
comprés entre l’acta de replanteig i la recepció definitiva de l’obra.

5- Procediment i tramitació
Tipus procediment: Obert simplificat
Tramitació: Ordinària
6- Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
31.9200.62200.AREA23 INV_APT_0262 per un import de 89.540,00 €IVA inclòs.
7- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Solvència econòmica i financera


Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
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-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el
final del termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la
direcció d’obra objecte del contracte per un import mínim de 300.000 €
Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.
Forma d’acreditació:

-

Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin imports, riscos i data de
venciment.
Pòlissa de l’assegurança acompanyada de l’últim rebut.
Compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el cas
que procedeixi.



Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el
final del termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la
direcció d’obra objecte del contracte per un import mínim de 300.000 €
Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.
Forma d’acreditació:

-

Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin imports, riscos i data de
venciment.
Pòlissa de l’assegurança acompanyada de l’últim rebut.
Compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el cas
que procedeixi.



Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el
final del termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la
direcció d’obra objecte del contracte per un import mínim de 300.000 €
Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.
Forma d’acreditació:

-

Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin imports, riscos i data de
venciment.
Pòlissa de l’assegurança acompanyada de l’últim rebut.
Compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el cas
que procedeixi.
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Lot 4 Control arqueològic

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el
final del termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la
direcció d’obra objecte del contracte per un import mínim de 100.000 €
Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.
Forma d’acreditació:

-

Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin imports, riscos i data de
venciment.
Pòlissa de l’assegurança acompanyada de l’últim rebut.
Compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el cas
que procedeixi.



Lot 5 Seguiment instal·lacions

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el
final del termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la
direcció d’obra objecte del contracte per un import mínim de 200.000 €
Aquest requisit s’entén complert per l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que en resulti
adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hàbils des de la recepció del requeriment.
Forma d’acreditació:

-

Certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin imports, riscos i data de
venciment.
Pòlissa de l’assegurança acompanyada de l’últim rebut.
Compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en el cas
que procedeixi.

Solvència tècnica i professional


Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
Les empreses licitadores han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals següents:

-

Director/a d’Obra
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament,
s’haurà d’acreditar haver realitzat com a mínim una Direcció d’Obra de rehabilitació
o nova construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.
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-

El/La Director/a d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i
professional habilitant d’arquitecte, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de l’article
12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació. Si la licitadora és una persona jurídica
haurà d’acreditar que té el personal tècnic amb la titulació acadèmica requerida i, en
el cas de resultar adjudicatària, adscriure-la al contracte.
Forma d’acreditació:

-

Aportació de certificat de bona execució o declaració de l’administració certificant que
acrediti els treballs de Direcció d’Obra en un projecte de les característiques a
acreditar.
Aportació del títol, certificat, col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.



Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra
Les empreses licitadores han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals següents:

-

Director/a d’Execució d’Obra:

-

Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament,
s’haurà d’acreditar haver realitzat com a mínim una Direcció d’Execució d’Obra de
rehabilitació o nova construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.

-

El/La Director/a d’Execució d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica
i professional habilitant d’arquitecte tècnic, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de
l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació. Si la licitadora és una persona
jurídica haurà d’acreditar que té el personal tècnic amb la titulació acadèmica
requerida i, en el cas de resultar adjudicatària, adscriure-la al contracte
Forma d’acreditació:

-

Aportació de certificat de bona execució o declaració de l’administració certificant que
acrediti els treballs de Direcció d’Obra en un projecte de les característiques a
acreditar.
Aportació del títol, certificat, col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.



Lot 3 Coordinació en matèria de seguretat i salut
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Les empreses licitadores han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals següents:
-

Coordinador/a en matèria de seguretat i salut

-

Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament,
s’haurà d’acreditar haver realitzat com a mínim una Coordinació en matèria de
seguretat i salut de com a mínim una Obra de rehabilitació o nova construcció amb
un PEM major o igual a 400.000 euros.

-

El/La Coordinador/a en matèria de seguretat i salut haurà d’estar en possessió de la
titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer/a
o enginyer/a tècnic/a segons estableix la disposició addicional quarta de la Llei
38/1999 d’Ordenació de l’Edificació, a més de la formació específica en matèria de
prevenció de riscos laborals definida al RD 171/2004 de coordinació d’activitats
empresarials. Si la licitadora és una persona jurídica haurà d’acreditar que té el
personal tècnic amb la titulació acadèmica i, en el cas de resultar adjudicatària,
adscriure-la al contracte
Forma d’acreditació:

-

Aportació de certificat de bona execució o declaració de l’administració certificant que
acrediti els treballs de Coordinació en matèria de seguretat i salut en un projecte de
les característiques a acreditar.
Aportació del títol, certificat, col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.



Lot 4 Control arqueològic
Les empreses licitadores han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals següents:

-

Arqueòleg/oga

-

Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament,
s’haurà d’acreditar haver realitzat com a mínim un control arqueològic de com a
mínim una Obra de rehabilitació d’un edifici catalogat com a BCIN o BCIL amb un
PEM major o igual a 20.000 euros.

-

L’arqueòleg/oga haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional
habilitant de Llicenciat/da o Grau en història. Si la licitadora és una persona jurídica
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haurà d’acreditar que té el personal tècnic amb la titulació acadèmica i, en el cas de
resultar adjudicatària, adscriure-la al contracte.
Forma d’acreditació:
-

Aportació de certificat de bona execució o declaració de l’administració certificant que
acrediti els treballs de control arqueològic en un projecte de les característiques a
acreditar.
Aportació del títol, certificat, col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.



Lot 5 Seguiment instal·lacions
Les empreses licitadores han de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals següents:

-

Enginyer/a

-

Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament,
s’haurà d’acreditar haver realitzat com a mínim una direcció d’instal·lacions d’una
obra de rehabilitació o nova construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.

-

L’enginyer/a haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional
habilitant d’Enginyeria industrial o Enginyeria tècnica industrial. Si la licitadora és una
persona jurídica haurà d’acreditar que té el personal tècnic amb la titulació acadèmica
requerida i, en el cas de resultar adjudicatària, adscriure-la al contracte
Forma d’acreditació:

-

Aportació de certificat de bona execució o declaració de l’administració certificant que
acrediti els treballs de direcció d’instal·lacions en un projecte de les característiques a
acreditar.
Aportació del títol, certificat, col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
Aquest compromís s’haurà de fer constar d’acord amb l’Annex I.

8- Criteris per l’adjudicació del contracte
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, es considera adient
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica, amb una
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ponderació total de 100 punts. Tots els criteris de puntuació seran avaluables de forma
automàtica:


Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
I.

Oferta econòmica (49 punts) - (criteri econòmic)

L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:
Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):

-

Puntuació 

40(Oi  O min)  49( M  Oi )
( M  O min)

Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

-

Puntuació 

40(Pmax -Oi)
( Pmax – M)

On
-

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador.

-

Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador
quedarà exclòs del procés.
M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses

-

licitadores no excloses del procés.
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa presentada no exclosa del

procés.
II.

Experiència del/de la Director/a d’obra adscrit al contracte en direccions d’obres
de la mateixa naturalesa que la de l’objecte de licitació (Obres de rehabilitació
d’edificis amb protecció arquitectònica per la seva catalogació com a patrimoni
arquitectònic) (36 punts) - (Criteri qualitatiu)

Atesa la singularitat de l’obra objecte del contracte provinent del fet de tractar-se d’una
reforma d’un edifici amb especial protecció arquitectònica per la seva catalogació com
a patrimoni arquitectònic, i ja que l’execució de les obres de rehabilitació d’aquest tipus
d’edificis acostuma a presentar una casuística d’incidències específiques que
requereixen d’una particular solvència tècnica en la seva previsió, diagnosis i resolució
per part de la Direcció Facultativa de l’obra, es considera favorable als interessos
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municipals valorar l’experiència en la Direcció Facultativa en aquesta tipologia d’obres,
d’acord al barem següent:
Es puntuarà amb 6 punts per cada obra de reforma o rehabilitació d’un edifici amb
protecció arquitectònica provinent de la seva catalogació com a patrimoni
arquitectònic de la que el/la licitador/a acrediti que ha realitzat la Direcció D’Obra i que
hagi tingut un preu d’execució material (PEM) superior a 250.000,00 €, fins a un màxim
de 36 punts.
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat,
mitjançant certificats del Client, i s’haurà d’acompanyar de l’acreditació de la inclusió
de l’edifici en el catàleg de protecció arquitectònica corresponent.
En cas d’inexistència del Promotor/Propietat/Client o bé perquè no hagi estat possible
contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra
presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, sempre
que en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, la seva ubicació,
l’empresa constructora, la data de finalització de les obres i la resta d’informació que es
fixa per acreditar les actuacions similars.
III.

Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de l’estat de l’edifici amb
lliurament posterior d’informe a la persona responsable del contracte durant els
tres primers anys posteriors a la finalització de l’obra (15 punts) - (Criteri
qualitatiu)
Es puntuarà amb 5 punts per visita anual d’inspecció fins a un màxim de 3 anys



Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra
I.

Oferta econòmica (49 punts) - (criteri econòmic)

L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

-

Puntuació 

-

Puntuació 

Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):

40(Oi  O min)  49( M  Oi )
( M  O min)

Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

40(Pmax -Oi)
( Pmax – M)
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On
-

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador.

-

Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador
quedarà exclòs del procés.
M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses

-

licitadores no excloses del procés.
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa presentada no exclosa del

procés.
II.

Experiència del/de la Director/a d’Execució d’obra adscrit al contracte en
direccions d’execució d’obres de la mateixa naturalesa que la de l’objecte de
licitació (Obres de rehabilitació d’edificis amb protecció arquitectònica per la
seva catalogació com a patrimoni arquitectònic) (36 punts) - (Criteri qualitatiu)

Atesa la singularitat de l’obra objecte del contracte provinent del fet de tractar-se d’una
reforma d’un edifici amb especial protecció arquitectònica per la seva catalogació com
a patrimoni arquitectònic, i ja que l’execució de les obres de rehabilitació d’aquest tipus
d’edificis acostuma a presentar una casuística d’incidències específiques que
requereixen d’una particular solvència tècnica en la seva previsió, diagnosis i resolució
per part de la Direcció Facultativa de l’obra, es considera favorable als interessos
municipals valorar l’experiència en la Direcció Facultativa en aquesta tipologia d’obres,
d’acord al barem següent:
Es puntuarà amb 6 punts per cada obra de reforma o rehabilitació d’un edifici amb
protecció arquitectònica provinent de la seva catalogació com a patrimoni
arquitectònic de la que el/la licitador/a acrediti que ha realitzat la Direcció d’Execució
d’Obra i que hagi tingut un preu d’execució material (PEM) superior a 250.000,00 €, fins
a un màxim de 36 punts.
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat,
mitjançant certificats del Client, i s’haurà d’acompanyar de l’acreditació de la inclusió
de l’edifici en el catàleg de protecció arquitectònica corresponent.
En cas d’inexistència del Promotor/Propietat/Client o bé perquè no hagi estat possible
contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra
presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, sempre
que en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, la seva ubicació,
l’empresa constructora, la data de finalització de les obres i la resta d’informació que es
fixa per acreditar les actuacions similars.
III.

Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de l’estat de l’edifici amb
lliurament posterior d’informe a la persona responsable del contracte durant els
tres primers anys posteriors a la finalització de l’obra (15 punts) - (Criteri
qualitatiu)
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Es puntuarà amb 5 punts per visita anual d’inspecció fins a un màxim de 3 anys


Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut
I.

Oferta econòmica (64 punts) - (criteri econòmic)

L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:
Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):

-

Puntuació 

50(Oi  O min)  64( M  Oi )
( M  O min)

Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

-

Puntuació 

50(Pmax -Oi)
( Pmax – M)

On
-

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador.

-

Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador
quedarà exclòs del procés.
M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses

-

licitadores no excloses del procés.
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa presentada no exclosa del

procés.
II.

Experiència del/de la Coordinador/a en matèria de seguretat i salut adscrit al
contracte en coordinacions en matèria de seguretat i salut d’obres de la mateixa
naturalesa que la de l’objecte de licitació (Obres de rehabilitació d’edificis amb
protecció arquitectònica per la seva catalogació com a patrimoni arquitectònic)
(36 punts) - (Criteri qualitatiu)

Atesa la singularitat de l’obra objecte del contracte provinent del fet de tractar-se d’una
reforma d’un edifici amb especial protecció arquitectònica per la seva catalogació com
a patrimoni arquitectònic, i ja que l’execució de les obres de rehabilitació d’aquest tipus
d’edificis acostuma a presentar una casuística d’incidències específiques que
requereixen d’una particular solvència tècnica en la seva previsió, diagnosis i resolució
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per part de la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut de l’obra, es considera
favorable als interessos municipals valorar l’experiència en la Coordinació en matèria
de Seguretat i Salut de l’obra en aquesta tipologia d’obres, d’acord al barem següent:
Es puntuarà amb 6 punts per cada obra de reforma o rehabilitació d’un edifici amb
protecció arquitectònica provinent de la seva catalogació com a patrimoni
arquitectònic de la que el/la licitador/a acrediti que ha realitzat la Coordinació en
matèria de Seguretat i Salut de l’obra i que hagi tingut un preu d’execució material
(PEM) superior a 250.000,00 €, fins a un màxim de 36 punts.
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat,
mitjançant certificats del Client, i s’haurà d’acompanyar de l’acreditació de la inclusió
de l’edifici en el catàleg de protecció arquitectònica corresponent.
En cas d’inexistència del Promotor/Propietat/Client o bé perquè no hagi estat possible
contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra
presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, sempre
que en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, la seva ubicació,
l’empresa constructora, la data de finalització de les obres i la resta d’informació que es
fixa per acreditar les actuacions similars.


Lot 4 Control arqueològic
I.

Oferta econòmica (100 punts) - (criteri econòmic)

L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:
Pi = 100 x (Omín/Oi)
On
-

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador.

-

Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa presentada no exclosa del
procés.



Lot 5 Seguiment instal·lacions
I.

Oferta econòmica (49 punts) - (criteri econòmic)

L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.
La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:
-

Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):
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Puntuació 

40(Oi  O min)  49( M  Oi )
( M  O min)

Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

-

Puntuació 

40(Pmax -Oi)
( Pmax – M)

On
-

Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador.

-

Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador
quedarà exclòs del procés.
M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses

-

licitadores no excloses del procés.
Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa presentada no exclosa del

procés.
II.

Experiència del/de la enginyer/a adscrit al contracte en direccions d’execució
d’instal·lacions en edificis de la mateixa naturalesa que la de l’objecte de licitació
(Obres de rehabilitació d’edificis amb protecció arquitectònica per la seva
catalogació com a patrimoni arquitectònic) (36 punts) - (Criteri qualitatiu)

Atesa la singularitat de l’obra objecte del contracte provinent del fet de tractar-se d’una
reforma d’un edifici amb especial protecció arquitectònica per la seva catalogació com
a patrimoni arquitectònic, i ja que l’execució de les obres de rehabilitació d’aquest tipus
d’edificis acostuma a presentar una casuística d’incidències específiques que
requereixen d’una particular solvència tècnica en la seva previsió, diagnosis i resolució
per part de la Direcció Facultativa de l’obra, es considera favorable als interessos
municipals valorar l’experiència en la Direcció Facultativa en aquesta tipologia d’obres,
d’acord al barem següent:
Es puntuarà amb 6 punts per cada obra de reforma o rehabilitació de les instal·lacions
d’un edifici amb protecció arquitectònica provinent de la seva catalogació com a
patrimoni arquitectònic de la que el/la licitador/a acrediti que ha realitzat la Direcció
d’Execució de les instal·lacions i que hagi tingut un preu d’execució material (PEM)
superior a 50.000,00 €, fins a un màxim de 36 punts.
Cada actuació s’acreditarà mitjançant certificat del Promotor/Propietat expedit o visat
per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat,
mitjançant certificats del Client, i s’haurà d’acompanyar de l’acreditació de la inclusió
de l’edifici en el catàleg de protecció arquitectònica corresponent.
En cas d’inexistència del Promotor/Propietat/Client o bé perquè no hagi estat possible
contactar amb ell per tal d’obtenir l’acreditació, s’admetrà una acreditació de l’obra
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presentada per qualsevol altre mitjà o document que el licitador pugui aportar, sempre
que en la documentació presentada figurin la descripció de l’obra, la seva ubicació,
l’empresa constructora, la data de finalització de les obres i la resta d’informació que es
fixa per acreditar les actuacions similars.
III.

Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de l’estat de l’edifici amb
lliurament posterior d’informe a la persona responsable del contracte durant els
tres primers anys posteriors a la finalització de l’obra (15 punts) - (Criteri
qualitatiu)
Es puntuarà amb 5 punts per visita anual d’inspecció fins a un màxim de 3 anys

Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació dels contractes les proposicions presentades per les
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
9- Ofertes anormalment baixes


Lot 1, Lot 2 i Lot 5 Seguiment instal·lacions
Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes en que la proposició econòmica
sigui inferior en més de 20 unitats percentuals respecte de la mitjana de les ofertes
presentades i en el criteri III “Compromís de realitzar una visita d’inspecció de l’estat de
l’edifici amb lliurament posterior d’informe a la persona responsable del contracte”
hagin obtingut una puntuació superior a 5 punts.



Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut
Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes en que la proposició econòmica
sigui inferior en més de 20 unitats percentuals respecte de la mitjana de les ofertes
presentades.
Tot i existir-hi diversos criteris de valoració, la consideració d’oferta anormalment
baixa o desproporcionada es basa únicament en funció de l’oferta econòmica
presentada, atès que, donada la naturalesa de l’objecte del contracte, la valoració de
la resta de criteris (experiència específica en la tipologia d’obra) no pressuposa una
correlació amb la possible oferta econòmica presentada per les empreses licitadores.



Lot 4 Control arqueològic
Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes en que la proposició econòmica
sigui inferior en més de 20 unitats percentuals respecte de la mitjana de les ofertes
presentades.
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10-

Mesa de contractació

President/a titular:
President/a substitut/a:
La Regidora delegada d’Urbanisme i Obres, El cap de la Secció d’Obres i Edificis
Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació i Municipals
Turisme
Vocals titulars:
Vocals substituts:
El cap de la Secció d’Obres i Edificis La Cap d’Unitat Intermèdia d’Obres i
Municipals
Edificis Municipals

11-

Comitè d’experts

En la present licitació no hi haurà comitè d’experts.
12-

Garanties

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d’adjudicació, iva exclòs.
13-

Revisió de preus

No procedeix la revisió de preus donat que la major part de cost del servei correspon a mà
d’obra, conforme al que estableix l’article 103.1 de la LCSP.
14-

Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Responsable del contracte: Sra. Elena Casalegno Figueroa, Cap de la Unitat Intermèdia
d’Obres i Edificis Municipals.
Regidora: Sra. Eva López Giménez, Regidora delegada d’Urbanisme i Obres, Promoció
Econòmica, Foment de l'Ocupació i Turisme.

15-

Obligacions específiques del contractista


Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
Exercir la Direcció d’Obra (d’acord a Llei d’Ordenació de l’Edificació) durant l’execució
dels treballs definits al projecte executiu de les obres de rehabilitació i ampliació de
l’edifici de la república, inclosa la gestió actualitzada del llibre d’ordres o, en el seu
defecte, la redacció, enviament i aprovació de les actes d’obra amb periodicitat
setmanal i, quan correspongui, l’emissió del Certificat final d’Obra.
Així mateix, i de forma simultània a l’entrega dels Certificats Finals, l’empresa
adjudicatària haurà de fer entrega de la documentació gràfica “As-Built” que descrigui
la situació real final de les diferents instal·lacions, elements tècnics i constructius que
hagin estat objecte de la reforma definida al projecte executiu de les obres de
rehabilitació i ampliació de l’edifici de la república, així com confeccionar i entregar el
Llibre de l’edifici.
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Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra
Exercir la Direcció d’execució d’Obra (d’acord a Llei d’Ordenació de l’Edificació) durant
l’execució dels treballs definits al projecte executiu de les obres de rehabilitació i
ampliació de l’edifici de la república i, quan correspongui, l’emissió dels Certificats
corresponents a aquesta funció.



Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut
Exercir la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut (d’acord a RD 1627/1997, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció) durant l’execució dels treballs definits al projecte executiu de les obres de
rehabilitació i ampliació de l’edifici de la república i, quan correspongui, l’emissió dels
Certificats corresponents a aquesta funció.



Lot 4 Control arqueològic
Realitzar el control arqueològic dels possibles repicats dels paraments de la Masia així
com de totes les remocions del terreny, documentant aquelles possibles estructures o
elements arqueològics no visibles actualment.



Lot 5 Seguiment instal·lacions
Exercir, de forma supeditada al/a la Director/a d’Obra, la direcció de l’execució de les
instal·lacions tècniques incloses en el projecte (Baixa tensió, clima, pci, seguretat, ...).
Emetre, a la finalització de l’obra, tots aquells certificats finals d’instal·lació que siguin
necessaris per a la legalització de les diferents instal·lacions tècniques que així ho
requereixin normativament i que formin part del projecte executiu.



Per a tots els lots:
Mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés durant el
desenvolupament de la seva prestació, no poden utilitzar ni publicar ni per ell ni per
tercers, ni exposar, publicar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que
tingués en el desenvolupament d’aquest Projecte al marge de l’Ajuntament de
Castelldefels o en perjudici dels seus interessos.
Realitzar el treball segons les instruccions rebudes dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament.
Entregar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament tota la informació elaborada i recopilada
durant el desenvolupament dels treballs, tant en format escrit com informàtic, i dins
d’aquest tant els fitxers de treball com les còpies de seguretat, comprometent-se a
guardar un estricte secret professional respecte a la informació utilitzada.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències
que es derivin de d’incompliment, per la seva part, d’aquesta clàusula.
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16-

Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental
o d’altre tipus. (art. 202 LCSP)

Per al present contracte s’haurà d’incloure la següent clàusula mediambiental relacionada amb
la reducció de les emissions de gasos productors de l’efecte hivernacle:
L’empresa contractista de cada lot haurà de presentar, abans de la signatura de l’acta de
replanteig de les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici de la república , una planificació
de mesures relacionades amb el seu àmbit d’intervenció a executar durant la realització de les
obres encaminades a la reducció de l’emissió de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle.
Aquestes actuacions hauran de quantificar la reducció prevista d’aquestes emissions i ser
efectivament aplicades durant l’execució de l’obra.
L’aplicació d’aquestes mesures haurà de repercutir en una reducció mínima del 5% de les
emissions previsibles associades a l’execució del contracte.
L’incompliment d’aquesta clàusula serà considerada com a falta lleu.
17-

Forma de pagament


Lot 1
La facturació del contracte es farà de la forma següent:
5 factures per un valor del 16% de l’oferta adjudicada a presentar amb periodicitat
mensual, la primera un mes després de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra.
1 factura per un valor del 10% de l’oferta adjudicada a presentar un cop signada l’acta
de recepció provisional.
1 factura per un valor del 10% de l’oferta adjudicada a presentar un cop signada l’acta
de recepció definitiva i presentada tota la documentació tècnica de final d’obra.
Les factures s’hauran de presentar obligatòriament en format electrònic.



Lots 2, 3 i 5
La facturació del contracte es farà de la forma següent:
5 factures per un valor del 16% de l’oferta adjudicada a presentar amb periodicitat
mensual, la primera un mes després de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra.
1 factura per un valor del 10% de l’oferta adjudicada a presentar un cop signada l’acta
de recepció provisional.
1 factura per un valor del 10% de l’oferta adjudicada a presentar un cop signada l’acta
de recepció definitiva.
Les factures s’hauran de presentar obligatòriament en format electrònic.



Lot 4
La facturació del contracte es farà de la forma següent:
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1 factura pel 50% de l’import del contracte un cop finalitzada la fase de repicat dels
paraments de la Masia, que no formen part del BCIN, i presentat l’informe arqueològic
de documentació de les estructures actualment no visibles.
1 factura pel 50% de l’import del contracte a la finalització dels treballs de remoció del
terreny realitzats dintre de les obres de re urbanització de l’exterior de la Masia.
La factura s’haurà de presentar obligatòriament en format electrònic.
18-

Modificació del contracte

No es preveu la modificació del contracte
19-

Termini de garantia

En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques
si bé sí que existiran els terminis de les responsabilitats pròpies de les funcions executades
establertes normativament.
20-

Subcontractació de les prestacions

Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, no es permet la
subcontractació.
21-

Cessió del contracte

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
22-

Penalitzacions concretes i específiques

Per al present contracte no s’estableixen penalitzacions concretes o específiques

El Cap de Secció d’Obres i Edificis Municipals

La Regidora delegada d’Urbanisme i
Obres, Promoció Econòmica, Foment
deregidora-delegada
l'Ocupació i Turisme
La
d'Urbanisme i Obres, Promoció
Econòmica, Foment de l'Ocupació, i Turisme,

Cap responsable,
Signat electrònicament el
01/07/2021,13:17:31
Rubén Pelaez Cebrian - DNI 44420809N
(TCAT)
Ajuntament de
Castelldefels

Signat electrònicament el
01/07/2021,17:19:37
Eva López
Giménez
Ajuntament de
Castelldefels
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