INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A
PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DURACIÓ DEL CONTRACTE I
JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE
D’OBRES RELATIVES A LES ACTUACIONS TÀCTIQUES: LOT 1: DE DESPAVIMENTACIÓ DE
DIVERSES CANTONADES DEL C. ROCAFORT, LOT 2: ACTUACIÓ ESTRUCTURANT
D’EIXAMPLAMENT DE VORERES DE RONDA UNIVERSITAT I LOT 3: MILLORA DE L’ENTORN
ESCOLAR DE 3 ESCOLES A LA CIUTAT DE BARCELONA.
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:
•
•
•
•
•
•
•

Criteris de solvència tècnica o professional,
Criteris de solvència econòmica i financera,
Causes tècniques de modificació a preveure,
Condicions tècniques especials d’execució,
Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC),
Duració del contracte,
Justificació del personal clau del contracte.

1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ:
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres relatives
a les actuacions tàctiques: LOT 1: de despavimentació de diverses cantonades del c.
Rocafort, LOT 2: actuació estructurant d’eixamplament de voreres de Ronda Universitat i
LOT 3: millora de l’entorn escolar de 3 escoles a la ciutat de Barcelona.
1.2. Consisteix en desenvolupar diferents actuacions tàctiques en els indrets indicats de les
ciutat de Barcelona.
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
•
•
•

Despavimentació de tres xamfrans situats al C/Rocafort.
Millora de l'espai per vianants a la Ronda Universitat, a la ciutat de Barcelona.
Millora dels seus accessos i espais immediats, augmentant els espais de trobada, indicarlos, incrementar el verd, així com millorar la seguretat vial i la qualitat de l’aire.

1.3. Termini d’execució
2 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig.
1.4. Pressupost de licitació
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
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generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres:
MEMÒRIA VALORADA DESPAVIMENTACIÓ C_ROCAFORT_fdo.pdf, 20200722-Millora Ronda
Universitat.pdf, i Memòria valorada Escoles.pdf, annex al present procediment de licitació, en
concret a:
• Document 4 - Pressupost
LOT 1:
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució del despavimentació de diverses
cantonades del c. Rocafort en base als següents conceptes:
•
•
•
•
•

•

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .............................................................. 95.137,10 €
Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): .............................................................................. 12.367,82 €
Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : .................................................................................... 5.708,23 €
Subtotal (PEM + DG + BI): ................................................................................................. 113.213,15 €
IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):......................................................................................... 23.774,76 €
Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) .............................................................. 136.987,91 €

LOT 2:
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució de l’actuació estructurant
d’eixamplament de voreres de Ronda Universitat en base als següents conceptes:
•
•
•
•
•

•

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................................. 293.962,72€
Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): .............................................................................. 38.215,15 €
Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ................................................................................... 17.637,76€
Subtotal (PEM + DG + BI): .................................................................................................. 349.815,63€
IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):......................................................................................... 73.461,28 €
Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) ............................................................... 423.276,91€

LOT 3:
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució de la millora de l’entorn escolar de 3
escoles en base als següents conceptes:
• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................................ 151.372,17 €
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): ............................................................................ 19.6678,38 €
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : .................................................................................... 9.082,33 €
• Subtotal (PEM + DG + BI): ................................................................................................. 180.132,88 €
• Control de Qualitat .................................................................................................................. 1.801,33€
• Subtotal (PEM + DG + BI): .................................................................................................. 181.934,21€
• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .......................................................................................... 38.206,18 €
• Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) .............................................................. 220.140,39 €
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya, ITEC.
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria
professional.
1.5. Valor Estimat del Contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:

Lot 1
Concepte

Pressupost Base de Licitació (sense
IVA) 1 any
Possibles modificacions (20%)
Total Valor Estimat del Contracte

2.

Lot 2

Lot 3

Eixamplament
Despavimentació
Millora entorn
voreres Rda.
c. Rocafort
escolar
Universitat

Total
Actuacions
Tàctiques 2

113.213,15

349.815,63

181.934,20

644.962,98

22.642,63

69.963,13

36.386,84

128.992,60

135.855,78

419.778,76

218.321,04

773.955,58

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

LOT 1:
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 95.099,05 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En
el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims TRES (3)
exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre
respecte als TRES (3) últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de
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l’empresa licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar la documentació acreditativa
corresponent.
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en
el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que
correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 67.927,89 euros. Les obres executades
per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les
directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres
executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la
condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital
social d’aquesta.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades, en l’any de major
execució dels últims CINC (5) anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a que
correspon la present licitació, avalada per certificats de bona execució per a les obres més
importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es
precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es varen
portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la
relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les obres.
LOT 2:
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 291.845,13 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En
el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims TRES (3)
exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre
respecte als TRES (3) últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresa licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar la documentació acreditativa
corresponent.
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en
el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que
correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 209.889,38 euros. Les obres executades
per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les
directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres
executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la
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condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital
social d’aquesta.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades, en l’any de major
execució dels últims CINC (5) anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a que
correspon la present licitació, avalada per certificats de bona execució per a les obres més
importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es
precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es varen
portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la
relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les obres.
LOT 3:
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 152.824,73 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En
el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims TRES (3)
exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre
respecte als TRES (3) últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresa licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar la documentació acreditativa
corresponent.
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 109.160,52 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició
esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social
d’aquesta.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades, en l’any de major
execució dels últims CINC (5) anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a que
correspon la present licitació, avalada per certificats de bona execució per a les obres més
importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es
precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es varen
portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les obres incloses en la
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relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les obres.
MITJÀ ALTERNATIU D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA
O PROFESSIONAL: CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, a banda de pels mitjans indicats en els punts
anteriors, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es següents:
Lot 1, 2 i 3:

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA
Actual

G

6

c

2

MITJANS PERSONALS
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenirlos durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per l’adjudicatari.
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte:
Grup d’interlocució i representació:
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.
Els professionals d’aquest grup són:
•

•

Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de
l’obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder
de decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu
càrrec.
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat
de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada
conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles
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•

mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades
per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.
Responsable de l’ambientalització de l’obra: La persona designada com a responsable
de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres:
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de
treball, controlar les mesures de prevenció de riscos etc.
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format
pels següents perfils:
•
•

•

Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.
Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.

IMPORTANT: L’experiència de les persones tècniques ofertes per aquestes 3 posicions (Cap
d’obra, Encarregat/da d’obra i Tècnic/a de prevenció de riscos) serà objecte de valoració per
aplicació de fórmules o criteris automàtics. En la documentació continguda en els sobres núm.1
i núm. 2 acreditativa de les persones designades no hi haurà d’haver cap referència (ni nominal,
ni professional, ni d’experiència) a les persones que ocuparan les posicions del grup de direcció
i gestió de l’execució de les obres. La revelació d’aquestes referències (nominal, professional,
d’experiència) seran causa d’exclusió.

3.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència,
es proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor:
A)

B)
C)

15 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts

Pla d’obres
Consistència del Pla d’Obres
Justificació de rendiments
Procés constructiu
Xarxa de precedències
Xarxa de precedències
Histograma percentual de certificacions
Coherència d’assignació
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El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 25 punts, el que suposa un 25%.
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

4.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a les característiques de l’objecte del
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica:
A) 30 punts
B) 5 punts
C) 5 punts
D) 5 punts
E) 5 punts
F) 25 punts

Oferta econòmica sobre el preu de licitació
Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Oferta de millora salarial del personal adscrit a l’obra
Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
Oferta d’ampliació del termini de garantia de l’obra
Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars:
12 punts Cap d’Obra
9 punts
Encarregat/da
4 punts
Tècnic/a de prevenció

El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 75 punts, el
que representa un 75% sobre el total.
A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació
a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al
35% .
B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC).
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima
estabilitat del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa
que el licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC.
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Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i
per tant s’estableix un llindar mínim del 75%i un màxim del 105% respecte del
percentatge de baixa de l’oferta de Preu.

C) Oferta de millora salarial del personal adscrit a l’obra
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials.
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de
l’execució de l’actuació.
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, es valorarà aquella oferta
d’increment mínim respecte dels sous de referència establerts que voluntàriament es
comprometi a aplicar a tot el personal de ma d’obra que executarà el contracte.
Aquest criteri no obliga a les empreses per poder optar a la licitació a pagar un salari
determinat i per tant no suposa una intromissió en la negociació col·lectiva. Valora
l’empresa que voluntàriament es comprometi a retribuir millor al personal de mà d’obra
que executarà el contracte. És l’oferta que voluntàriament realitza la que esdevé
caràcter de condició d’execució contractual.
D) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i l’estabilitat en la ocupació.
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de
l’execució de l’actuació.
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb
l’empresa licitadora.
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E) Oferta d’ampliació del termini de garantia de l’obra
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos.
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora
repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.
F) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució.
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució
de les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució
i coordinació avalada per dita experiència.
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres d’espai
públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen una sèrie de
condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en aquest tipus
d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de:
Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb
les entitats prestadores d’aquests serveis
La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o
indirectament per les obres
La interacció amb veïns, comerciants i altres actors rellevants afectats per les
obres objecte de licitació,
La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de
l’Ajuntament
Aquelles circumstàncies derivades de troballes arqueològiques, sòls
contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista.
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini.
Experiència del/la cap d’obra
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de
millora de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis.
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Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa
que es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte
rellevant per afavorir la millor execució.
Experiència de l’encarregat/da d’obra
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball.
Experiència del tècnic/a de prevenció
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució
i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per
a maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació.
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva
execució.
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
5.

DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR:

Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació
similar, per cada un dels lots:
• obres d’urbanització executades en entorns urbans en els darrers DEU (10) anys,
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000 € (PEC, IVA
no inclòs)
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest
criteri:
• Import de referència (IR) = 300.000 €
6.

CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA

En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació:
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•
•

•

Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció.
Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.
Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita.
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix
el conveni d’aplicació.
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7.

CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE:

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:
Bàsiques
A.

Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte, sempre que superin el 10% del preu inicial del contracte

B.

Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses

C.

Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigències del mateix.

Demandes de tercers
D.

Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models,
etc. per part del mantenidor o de l’Administració actuant.

Seguretat i afectacions
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E.

Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats
competents (Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F.

Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions,
afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents
(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

G.

Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.

Preexistències
H.

Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte.

I.

Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl,
incloent terrenys antròpics, naturals i sols contaminats.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les
enumerades a continuació:
-

Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos
per la normativa.
Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral /
subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,
Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les
que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta,
Millores sobre salaris,
Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa,
I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un
país considerat paradís fiscal.
i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta.

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d’Infraestructures

Jeroen Robles Koster
Director d’Inversions
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