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ESPAI PÚBLIC – PROJECTES I OBRES 4

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Serveis

Subtipus de contracte

Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats
d'enginyeria, serveis de planificació urbana i serveis d’arquitectura
paisatgística. Serveis connexos de consultors en ciència i
tecnologia.

Objecte del contracte

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
EXECUTIU DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES EXTERIORS AL COMPLEX ESPORTIU DE
L’AVINGUDA TIBIDABO A BADIA DEL VALLÈS

Procediment d’adjudicació

Obert simplificat

Òrgan de contractació

Gerència

Pressupost

a)
b)

Justificació de la contractació

L’AMB té la voluntat constant d’innovar i buscar en tècnics externs
nous sistemes en el camp de la sostenibilitat, el disseny i la
construcció. És per aquest motiu que en tractar-se d’un projecte
susceptible d’aprofundir en aquests aspectes, s’ha considerat
adequada la contractació de tècnics externs que puguin aportar
aquestes noves visions als diferents processos del disseny de
l’espai públic.
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Per la naturalesa de l'encàrrec, aquest no és subdivisible en lots.
És una compra d’innovació?

No

Te la licitació reserva social?

No

1



Codi per a validació :M8B0X-EX378-Q43U2
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/5.

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació de serveis
d’assistència tècnica a l'AMB per a la direcció d’execució de les
obres del Projecte executiu de millora de les instal·lacions
esportives exteriors al complex esportiu de l’avinguda Tibidabo a
Badia del Vallès

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

El pressupost de licitació és de 18.553,00€, IVA exclòs.
El valor estimat del contracte és de 18.553,00€, IVA exclòs.
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CPV:
Lot
ÚNIC

Descripció

Codi CPV
Direcció d’execució de les obres del 71540000-5

Descripció CPV
Serveis de gestió d’obra

projecte executiu de millora de les
instal·lacions esportives exteriors al
complex esportiu de l’avinguda
Tibidabo a Badia del Vallès

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici
2021
2022

Funcional
15120
15120

Orgànica
M7010
M7010

Econòmica
22706
22706

% IVA
21
21

Import
5.612,28
16.836,85

ALTRES ASPECTES
Justificació de la contractació
La Direcció de Serveis de l’Espai Públic (DSEPU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), redacta
projectes d’arquitectura, paisatgisme i enginyeria per als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.
L’actuació objecte d’aquest plec està inclosa en el Programa de Projectes i assistència tècnica de l’AMB
del Pla Metropolità d’Inversions 2020 -2023 aprovat pel Consell Metropolità el 25 de febrer de 2020.

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha demanat executar les obres objecte del contracte amb una
planificació i unes necessitats determinades. Aquest tipus de projecte necessita de la concurrència d’una
sèrie d’especialistes.
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L’AMB té la voluntat constant d’innovar i buscar en tècnics externs nous sistemes en el camp de la
sostenibilitat, el disseny i la construcció. És per aquest motiu que en tractar-se d’un projecte susceptible
d’aprofundir en aquests aspectes, s’ha considerat adequada la contractació de tècnics externs que puguin
aportar aquestes noves visions als diferents processos del disseny de l’espai públic.

Justificació de la no divisió en lots (licitació conjunta)
No es preveu la divisió en lots davant la impossibilitat de subdividir els serveis d’aquesta assistència per
motius de coordinació, responsabilitat i assoliment d’objectius.
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Justificació de la insuficiència de mitjans

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

L’Ajuntament de Badia del Vallès va presentar sol·licitud d’incorporació a aquest programa en data 2 de
novembre de 2020.
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Durada Estimada del Contracte



La durada del contracte s’estima en 20 mesos.

Justificació de la durada del contracte
La durada de les obres s’estima que serà de 8 mesos. Es considera temps suficient per a obres
d’aquestes característiques. Per tant considerant que després de finalitzar les obres hi haurà un any de
garantia, es considera justificat que els temps de durada del contracte sigui 20 mesos.

Justificació del procediment d’adjudicació
La present assistència és una direcció d’execució d’obra d’edificació. L’import de licitació és de
18.553,00€, IVA exclòs. Es proposa la modalitat de Concurs obert simplificat amb valoració dels aspectes
econòmics (100%). Aquesta modalitat garanteix tant la lliure concurrència com la qualitat com a principal
valor de l’adjudicació.

Justificació del valor estimat del contracte
Per a l’obtenció d’aquests pressupost base de licitació s’ha utilitzat la pràctica acceptada habitualment i
utilitzada entre col·legis i professionals i que es tracta de valorar els honoraris de Direcció d’Execució
d’Obra de la mateixa manera que els honoraris de Direcció d’Obra.

Honoraris de l’assistència tècnica

Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és 18.553,00€, IVA exclòs.

Forma de pagament
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Existirà una certificació parcial al finalitzar cada una de les etapes successives. Es distribuiran de la
següent manera (sobre l’import d’adjudicació):
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Per tant, en el cas que ens ocupa, per la contractació de la Direcció d’Execució d’Obra, es valoren els
honoraris de la mateixa manera, per un import màxim de 18.553,00€ més 3.896,13€ d’IVA.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

En el plec del contracte de serveis per la redacció del projecte executiu “exp:900560/17” hi constava
l’opció prevista en el cas de contractar-se la Direcció d’Obra, valorada en 18.553,00€ sense IVA, opció
que s’ha executat.
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Direcció de les obres:
Primera factura

10% a la signatura de l’acta de replanteig de l’obra.

Resta factures

70% en factures mensuals repartides en el termini d’execució de l’obra.

Última factura

20% restant a l’aprovació de la certificació final de les obres i lliurament
del projecte d’obra executada (as built).

Criteris de valoració
1. Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques (documentació a incloure al “Sobre B”
de les ofertes). Fins a 100 punts

Per a l’obtenció valoració en base a l’oferta econòmica s’estableix la següent formulació:
 ×ܑ܋܉ܜܑ܋ܑܔ܍܌ܜܛܗܘܝܛܛ܍ܚ۾െ ܖܗ܋܍܉ܜܚ܍۽Ö܉܋ܑܕ
൰  ൈ 
 ×ܑ܋܉ܝܜܖܝ۾ൌ ൬
 ×ܑ܋܉ܜܑ܋ܑܔ܍܌ܜܛܗܘܝܛܛ܍ܚ۾െ ܖܗ܋܍܉ܜܚ܍۽Öܕ܉܋ܑܕÀ܉ܕܑܖ

La fórmula permet una ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional i lineal segons les
diferències entre les ofertes, a partir de l’oferta més econòmica que hagi estat admesa i tenint en compte el
pressupost net de licitació.

ܖܗ܋܍܉ܜܚ܍۽Ö ܉܋ܑܕെ ×ܑ܋܉ܜܑ܋ܑܔ܍܌ܜܛܗܘܝܛܛ܍ܚ۾
൰ ൈ 
×ܑ܋܉ܜܑ܋ܑܔ܍܌ܜܛܗܘܝܛܛ܍ܚ۾
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Justificació de la fórmula econòmica

La justificació de la fórmula fixada per valorar les ofertes econòmiques s’explica al PCAP. La fórmula
compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula on les ofertes
que no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no
es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també puntuació proporcional , és a dir,
l’aplicació de la formula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més econòmica tingui més punts.
Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitja de les
ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe 4/1997 de la Junta consultiva de
contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
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۰ሺΨሻ ൌ െ ൬

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

L’oferta econòmica amb una major baixa obtindrà la puntuació màxima i la menor la puntuació mínima.
Obtindran zero punts les ofertes econòmiques iguals al pressupost de licitació. Quedaran excloses de la
licitació les ofertes que superin el pressupost de licitació.
La baixa de l’oferta econòmica, expressada en % i en valors positius, s’obté a partir de la següent fórmula:
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Justificació de la solvència tècnica



L’adjudicatari haurà d’ésser una persona degudament qualificada i estar en possessió de la titulació
acadèmica i professional habilitant corresponent. Si és una persona jurídica, haurà d’acreditar que té
personal tècnic qualificat amb la titulació acadèmica i la qualificació professional idònies.
El tècnic que assumirà la direcció d’execució de les obres haurà de complir amb els següents requisits:
1

Estar en possessió de la titulació acadèmica d’Arquitecte tècnic i estar col•legiat en el seu col•legi
professional.

2

És requisit indispensable, per poder ser admès en aquest procés d’avaluació, l’acreditació del
concursant per part de tercers conforme hagi finalitzat en el curs dels últims 8 anys una direcció
d’execució d’obra d’unes instal·lacions esportives exteriors de característiques similars que el de
l’objecte d’aquest contracte, d’obra nova o rehabilitació integral, de superfície total de l’actuació ≥
5.000m² i/o PEM ≥1.500.000€, de caràcter públic o privat. Aquest requisit troba la seva justificació
en la complexitat tècnica i l’especialitat de l’objecte del concurs, i el període de 8 anys és precís
per tal de garantir no limitar la competència.

Justificació de la solvència econòmica
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D’acord amb el Reglament de la Llei de Contractes, es demana una assegurança al tenir per objecte un
contracte de serveis professionals. L’adjudicatari del concurs haurà de disposar d’una cobertura de
350.000€, fet que haurà d’acreditar abans de signar el contracte. Per a l’acompliment dels requisits de la
fase de concurs caldrà aportar un certificat de l’empresa asseguradora conforme el licitant està afiliat i en
cas de que la cobertura no assoleixi l’import requerit, caldrà aportar, a més, una declaració responsable
del participant en el que es manifesti que en el cas de resultar adjudicatari es contractarà la cobertura de
350.000€ requerida, lliurant la documentació abans de la signatura del contracte.

