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INICI D’EXPEDIENT
1. DEPARTAMENT SOL·LICITANT:
NOM

RESPONSABLE

Direcció de Serveis Econòmics i Generals

Josep Badia Sánchez

2. TÍTOL DEL CONTRACTE:
Contracte relatiu a les obres de reforma de la planta baixa de la seu de l’IMU per a la implantació
d’oficines i showroom

3. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Petició raonada, motivant la necessitat i característiques del contracte; justificant que no s’ha alterat
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació
Se sol·licita la tramitació del procediment atenent a la necessitat de contractar les obres de reforma
de la planta baixa de la seu de l’IMU per a la implantació de l’oficina de Regeneració Urbana, així
com l’adequació de la resta de l’espai en un futur showroom per tal de crear un espai polivalent.
La creació de l’oficina de Regeneració Urbana ve donada per la necessitat d’adaptar els recursos
als nous encàrrecs que rebrà l’IMU en aquesta matèria.
Donant compliment al que estableix l’article 99.3 de la LCSP i amb l’objecte de justificar la no
divisió del contracte en lots, cal indicar que les obres objecte d’aquest contracte es configuren com
una unitat indivisible donada la infraestructura i la urbanització de superfície que recull el projecte.
La necessitat de coordinar els diferents contractistes en cas d’una divisió de l’objecte del contracte
en lots, faria excessivament difícil l’execució del mateix des del punt de vista tècnic i organitzatiu.
Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació d’aquest contracte
serà ordinària per procediment obert, d’acord amb l’art. 156 de la LCSP, entenent que no existeix
cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima
participació i publicitat.

4. CODI I NOM DE L’ACTUACIÓ:
UA

NOM

ACT-000000

GENERAL

CODI PROJECTE

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
BASE

IVA

TOTAL

207.491,43 €

43.573,20 €

251.064,63 €

El pressupost base es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Pressupost Execució Material

170.662,55 €

Seguretat i Salut

2.500,00 €

Control de Qualitat

1.200,00 €

TOTAL

174.362,55 €

Costos indirectes
Despeses Generals d’Estructura

22.667,13 €

Benefici industrial

10.461,75 €

TOTAL

33.128,88 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net

207.491,43 €

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

Any

VE prestació

1
TOTAL

207.491,43 €
207.491,43 €

VE eventuals
pròrrogues

VE altres
conceptes

VE modificacions
amb increment del
cost econòmic
41.498,29 €
41.498,29 €

SUMA
248.989,72 €
248.989,72 €

7. QUADRE DESGLOSSAMENT ECONÒMIC:
LICITACIÓ
Pressupost Execució Material
Seguretat i Salut
Control de Qualitat

170.662,55 €
2.500 €
1.200 €

TOTAL (A+B+C)

174.362,55 €

Despeses generals d’estructura
Benefici industrial

22.667,13 €
10.461,75 €

TOTAL
IVA

207.491,43 €
43.573,20 €

TOTAL

251.064,63 €

OFERTA
2.500 €
1.200 €

BAIXA (%)

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb
l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. Fins a 36 punts
D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la
LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la ponderació màxima dels criteris
d’adjudicació a partir d’un judici de valor és de 40 punts.

1.- OFERTA TÈCNICA
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 8 pàgines DIN-A4, a una cara, mida
Arial 11. Per la confecció del Pla d’Obres (punts 1.1) el licitador podrà emprar una mida diferent a
DIN-A4, computant el número de pàgines en el límit màxim de 8 pàgines. No computaran a
l’extensió màxima índex, separadors, i d’altres de similars.Fins a 36 punts (1)
1.1.La
coherència
del
pla
d’obres
en
relació
l’oferta......................................................................................................................0 a 20 punts

a

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes
i interrelacions existents.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen
a continuació:
- Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat respecte als treballs
objecte de licitació.
- Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que permeti apreciar
que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.
- Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme al
pla d’obres presentat.
Sistemàtica de valoració:

Concreció

Justificació
de
rendiments

Coherència

10,00
8,00
4,00
2,00

5,00
4,00
2,00
1,00

5,00
4,00
2,00
1,00

0,00

0,00

0,00

Descripció
Exhaustiu
Correcta
Bàsica
Amb carències
defectes rellevants
aporta o
amb
informació no rellevant

o

No

1.2.- Mesures per evitar o limitar les immissions o molèsties a l’activitat actualment en execució
0 a 8 punts

L’ofertant presentarà propostes per reduir i/o evitar les molèsties i/o immissions, derivades per
l’execució de les obres, a l’activitat en execució (oficina de l’habitatge al districte de Sant Martí). Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Propostes per evitar o limitar immissions/molèsties (fins a un màxim de 4 propostes de millora).
S’haurà de presentar breu justificació de la millora.
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica:

Descripció
Proposta de millora
del procés constructiu
Millora que aporta solució total

2,00

Millora redueix substancialment la
problemàtica
Millora redueix de forma apreciable
la problemàtica
No aporta o amb errors greus que la
fan irrealitzable respecte a
l’oferta

1,50
1,00
0,00

1.3.- Pla de gestió mediambiental (fins a 8 punts)
Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.

0 a 8 punts

L’oferent presentarà propostes (màxim 4) per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir
l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme
a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
Per la presentació de propostes de millores per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a
l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu.

Sistemàtica de valoració:

Propostes per reduir
l’impacte mediambiental
que pugui produir l’obra

Descripció
Millora que aporta solució total
Millora redueix substancialment la problemàtica

2,00
1,50

Millora redueix
problemàtica

de

forma

apreciable

No aporta o amb informació no rellevant

La puntuació total d’aquest criteris és de 40 punts.

la
0,40
0,00

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha d’incloure
necessària i únicament en el Sobre núm. B
CONDICIÓ GENERAL: EN CAS QUE HI HAGI MILLORES, PERQUÈ AQUESTES ES TINGUN
EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES LES MILLORES I PROPOSTES DEL
OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADDICIONAL PER A L’OBRA

Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i
proporcionalment a la resta.
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa
manera.

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament. Fins a 64 punts
Mesura social
1.1 La ponderació màxim a del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió
del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta
del dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta de
licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció
de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la
Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018
publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:

1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Puntuació total, fins a 29 punts
-Millores en la qualitat de la prestació del servei:
1.2.1.- Per aplicació de baixes als preus nous que composin els preus contradictoris que
puguin
sorgir
en
el
decurs
de
l’obra:..................................................................................................................: Fins a 5 punts
Per aplicació del 100% de la baixa total que s’ha ofert a
la taula núm. 1
Per aplicació del 50% al 99% de la baixa total que s’ha
ofert a la taula núm. 1
Per aplicació del 25% al 49% de la baixa total que s’ha
ofert a la taula núm. 1
Per aplicació de menys del 25% de la baixa total que
s’ha ofert a la taula núm. 1

5 punts
3 punts
1 punts
0 punts

1.2.2.- Reducció de termini (fins a un màxim de 5 punts)
Prenent com a referència el termini d’execució previst per a l’execució de les obres es valora la
reducció de termini conforme allò indicat al quadre adjunt:

Reducció
de termini

Puntuació
assignada

2 dies
4 dies
6 dies
8 dies
10 dies
12 dies
14 dies

1
2
3
3,5
4
4,5
5

1.2.4-Millores en l’execució el contracte. (fins a 4 punts)
Es valorarà que el licitador ofereixi els següents aspectes a la seva oferta
Oferta

Puntuació

SI Execució d’obres en dissabte. Dins de l’horari permès per
execució d’obres

4 punts

NO Execució d’obres en dissabte. Dins de l’horari permès per
execució d’obres

0 punts

1.2.5 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’un any segons contracte: Fins a 5
punts
Fins a 18 Mesos
Fins a 24 mesos
Fins a 36 mesos

3 punts
4 punts
5 punts

-Mesures socials com a criteris d’adjudicació:

1.2.3 Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte. Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita,
l’estabilitat laboral al si de l’empresa, amb contractes laborals indefinits, de les persones
treballadores que executaran el contracte. Sempre i quan, aquest contractes laborals indefinits
tinguin una antiguitat mínima de tres mesos anteriors a la data final del termini de presentació
d’ofertes al si de l’empresa licitadora. Fins a 5 punts

Percentatge
100% de la
plantilla que executa el
contracte
Del 99% al 60%
Del 59 al 33 %

Punts
5

4
2

1.2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Fins a 5 punts
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el conveni col·lectiu general del
sector de la construcció vigent, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa
licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte.

Percentatge
100% de la
plantilla
que
executa el
contracte
Del 99% al 60%
Del 59 al 33 %

Punts
5

4
2

La puntuació total d ’aquests criteris automàtics és de 64 punts.
D’acord amb la instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 9 de març de 2018, d’aplicació de
la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018, la puntuació mínima dels criteris
avaluables automàticament és de 60% de la puntuació total.
La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha d’incloure
necessària i únicament al sobre núm. C.
Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables
automàticament): 40 + 60 = 100 punts.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats.
En cas que sigui admès un únic licitador, la seva oferta serà presumptament anormal o
desproporcionada quan suposi un diferencial del 20% respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o superior a dues (2), les baixes seran
presumptament
anormals o desproporcionades quan superin en cinc (5) unitats percentuals el percentatge de
baixa mitjana de les ofertes.
Càlcul de la mitjana
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al concurs. Per
realitzar aquest càlcul es seguirà el següent criteri:
En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut de l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions
Públiques , en relació a les empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb

l’article 42.1 del codi de comerç.
Una vegada feta aquesta primera operació, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per fer
l’esmentat càlcul de la mitjana.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de subcontractació,
ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius
sectorials vigents.

9. TIPUS DE PROCEDIMENT:
Menor
Negociat
Obert simplificat abreujat
Obert simplificat
x

Obert

x

No subjecte a regulació harmonitzada
Subjecte a regulació harmonització

10. TIPUS DE CONTRACTE:
Obres
Serveis
Subministraments

11. CPV:
44521130-8

12. TERMINI ESTIMAT:
3 mesos
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució:
1.1 De caràcter social:
1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del
preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu
establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació

pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a
l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si
no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors.
1.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan
sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la
prestació.
1.1.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores
que informin al respecte.
1.1.4 Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o
d’exclusió social
L’empresa contractista ha d’ocupar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total ocupat en
l’execució del contracte a persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials
d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats en el
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Guia de contractació
pública social.
El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà del 5% de
les totals. Si per qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores
caldrà ampliar el nombre de persones contractades.
L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició
segons s’expressa en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública
sostenible.
Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i
d’altres àrees municipals, segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa
contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i contractació laboral de les
persones.
1.1.5 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i
dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui
legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i
fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del
10% del preu.
1.1.6 Comunicació inclusiva.
L’empresa contractista ha de garantir,
- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de
qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi
ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació i/o
identitat
sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.
- en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.
S’annexa el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula Social de Comunicació
Inclusiva.
1.1.7 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució
del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes informatives que
detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la
designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències
masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.

1.1.8 Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
L’empresa contractista ha d’aportar en el termini de 15 dies, a comptar des de la data de
formalització del contracte, un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar
i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de
menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i
horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del
contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a molt greu i comportarà
l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les previsions que
s’estableixen en la clàusula 25.
1.1.9 Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa.
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva
plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no acredita
que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són persones amb
discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de les
mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.

1.1.10
Compliment
dels
requisits
en
matèria
ambiental
d’acord
http://www.ajsosteniblebcn.cat .
L’empresa contractista donarà compliment a la normativa continguda als següents
documents:

amb:

Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”. http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossierprograma- ajuntament-sostenible_11072
Manual

de
Qualitat
Barcelona

de

les

Obres

a

la

ciutat

de

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/ManualQualitatObre
s.pdf
Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_ambiental/Doc
uments/ Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat
amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

14. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
x
x

Projecte format *pdf, que inclou el plec de prescripcions tècniques
Pressupost format *lct

Josep Badia Sánchez
Director de Serveis Econòmics i Generals

