INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O
PROFESSIONAL, DELS CRITERIS DE SELECCIÓ I DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
TÈCNIQUES I DE LES CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES DEL CONCURS RESTRINGIT
PER SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES DE REURBANITZACIÓ I PROJECTES DE
MANTENIMENT INTEGRAL DE L’ESPAI PÚBLIC O INFRAESTRUCTURES.
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 criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera,
causes de modificat i els criteris de selecció i de valoració de les propostes tècniques que
es tindran en consideració en el procediment de contractació de referència.
1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
Atenent a que l’objecte del concurs és la redacció de projectes de reurbanització i
projectes de manteniment integral de l’espai públic o infraestructures, i que el seu
valor estimat és 5.000.000,00 euros (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de
solvència:
Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica o professional mínima requerida per participar en el present
procediment i els mitjans d’acreditació de la mateixa són els que s’indiquen a
continuació:

-

Autor del projecte:
L’autor del projecte haurà de:
‐

Tenir la titulació habilitant per executar l’encàrrec (arquitecte, enginyer de
camins, canals i ports o titulació habilitant), i estar facultat per exercir la
professió al territori espanyol, amb una experiència no inferior a TRES (3)
anys en la seva professió.

‐

Haver redactat, d’un (1) projecte executiu de reurbanització en l’àmbit urbà
en el curs dels darrers deu (10) anys.

La solvència de l’autor del projecte s’acreditarà mitjançant:
‐

L’ aportació del títol, certificat col∙legiació etc. que acrediti titulació
habilitant requerida.

‐

Declaració responsable sobre el Projecte Executiu realitzat en els darrers 10
anys que acompleixi amb els requisits de solvència, explicitant expressament
els requeriments de solvència exigits o certificat de bona execució o informe
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tècnic municipal conforme/favorable, que acrediti l'autoria del projecte que
s'ha indicat com a solvència.
Aportació del Currículum Vitae exhaustiu i detallat, en el que es concretin els 3 anys
d’experiència en la seva professió.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ EN ELS PUNTS QUE L’AVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE
VALOR
FINS A 100 PUNTS

L’oferta ha d’estar formada per:
1. ANÀLISI TÈCNIC DE LES ACTUACIONS* DE REURBANITZACIÓ (màxim 6 fulls DIN‐
A4, a una cara, lletra Arial 11)
2. MEMÒRIA DE LA METODOLOGIA DEL PROCÉS DE REDACCIÓ DE PROJECTE
(màxim 6 fulls DIN‐A4, a una cara, lletra Arial 11)
3. CONEIXEMENTS TÈCNICS I ESPECÍFICS DE L’AUTOR (treballs en fitxa DinA4 a
una cara, màxim 12 fulls DinA4)

Els criteris d’adjudicació estan definits com una seqüencia lògica en un procés de disseny
d’una actuació a l’espai públic: en primer lloc es valoren aspectes previs d’identificació
de problemàtiques, dificultats i procediments de l’actuació a nivell tècnic. I després es
valora el desenvolupament de la metodologia de projecte per part de l’equip redactor.
Només es valorarà la informació inclosa en l’apartat corresponent. Per aquest motiu es
recomana seguir explícitament el plec i fer la presentació d’aquest sobre seguint
l’estructura de la documentació a presentar.
La informació incorporada a d’altres subapartats que no siguin el que s’està valorant, no
es tindrà en compte en cap cas.
Incrementar el número de pàgines màxim comportarà que únicament es valoraran la
primeres en ordre que corresponguin al màxim permès per cada punt.
No respectar el format de la fitxa implicarà la no valoració d’aquella fitxa.
No es valorarà la informació supèrflua o redundant. Es valorarà que la informació estigui
ben estructurada i amb un llenguatge clar i intel∙ligible.

*ACTUACIÓ s’entén com a tot el procés tècnic des del moment en que es detecta la
necessitat de reurbanització, fins a l’inici de l’obra. Inclou la fase de redacció de projecte
que és la que afecta la present licitació. Entesa des d’una visió global, que inclou també
tots els altres aspectes col∙laterals que comporta.
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1. ANÀLISI TÈCNIC DE LES ACTUACIONS DE
REURBANITZACIÓ........................................... fins a 40 punts
L’extensió màxima d’aquest punt no podrà excedir de 6 fulls DIN‐A4, a una cara, lletra
Arial 11.

L’oferta tècnica ha de desenvolupar els punts descrits a continuació tenint en
compte el plec tècnic d’infraestructures de BIMSA, els protocols municipals i els
plecs específics dels diferents agents municipals (parcs i jardins, enllumenat etc)
identificats a la clàusula 4 del plec. En cap cas es valorarà la transcripció total o
parcial d’aquest document.
1.1. Coneixement i comprensió del procés que cal desenvolupar davant d’una
intervenció en l’espai públic, en referència a les particularitats de realitzar una
actuació de reurbanització tipus a la ciutat de Barcelona
.................................................................................. fins a 20 punts
El licitador ofertarà un estudi i anàlisi que defineixi els aspectes tècnics més
importants, així com els condicionants tècnics que requereixen les actuacions de
reurbanització ubicades a la ciutat de Barcelona.
En aquest punt s’analitzaran aspectes principals que a nivell tècnic influeixen i
condicionen el disseny dels espais públics de la ciutat, i s’explicaran en quin sentit el
condicionen.
Es valorarà el coneixement i comprensió d’aquests aspectes tècnics.
Es podran aportar dibuixos i croquis per tal de completar l’exposat a la memòria.

Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Puntuació ‐ Fins a 20 punts

Memòria completa, exhaustiva, detallada i
adequada

20,00 punts

Memòria detallada, correcte i coherent

15,00 punts

Memòria bàsica i coherent

10,00 punts

Memòria poc rellevant

5,00 punts
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No aporta informació o amb informació no
rellevant

0,00 punts

1.2. Identificació dels punts crítics de l’actuació a nivell tècnic i formulació de
propostes
de
solució...............................................................................................................
.......fins a 20 punts

Es puntuarà la identificació d’aquells punts crítics (fins un màxim de 5) que puguin
condicionar a nivell tècnic un projecte de reurbanització tipus a la ciutat de
Barcelona.
Caldrà exposar la raó per la que es consideren cadascun dels punts crítics, així com les
mesures (fins un màxim de 5) que es proposen per tal de garantir una adequada
solució/tractament en el projecte.
No es tracta d’explicar com es materialitzarien aquests punts en el document de
projecte, sinó la gestió i solucions tècniques que s’aportarien.
Es valorarà la transcendència i importància d’aquells punts crítics detectats en el marc
d’una actuació a la ciutat de Barcelona, així com la justificació aportada.
Caldrà enumerar i argumentar cada punt crític en paràgrafs independents i de
manera clara.
Cada punt crític es valorarà de forma individual. En el cas que s’aportin més de 5 punts
crítics, només es valoraran els 5 primers
 Punts crítics (fins a un màxim de 5 (10 punts))
Es valorarà la identificació d’aquells punts crítics detectats en el marc d’una
actuació, així com la justificació aportada.
Caldrà enumerar i argumentar cada punt crític en paràgrafs independents i de
manera clara i intel∙ligible.
Cada punt crític es valorarà de forma individual. En el cas que s’aportin més de 5
punts crítics, només es valoraran els 5 primers.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Puntuació ‐ Fins a 10 punts
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Identificació d’un punt crític transcendental, amb
complexitat tècnica rellevant, en un projecte de
reurbanització a Barcelona

Identificació
punts crítics
2,00

Identificació d’un punt crític bàsic, amb complexitat
tècnica, en un projecte de reurbanització a
Barcelona

1,00

Identificació d’un punt crític que es considera poc
rellevant en un projecte de reurbanització a
Barcelona

0,50

No aporta o amb informació no rellevant en un
projecte de reurbanització a Barcelona

0,00

 Solucions proposades (fins a un màxim de 5 (10 punts))
Es valorarà la solució aportada per a la resolució de cada punt crític
detectat en el marc de la redacció del projecte, en funció de la seva
aplicabilitat, eficiència i benefici per tal de garantir una adequada
resolució del punt crític en el marc del projecte.
Caldrà enumerar i argumentar cada solució aportada en referència al
punt crític detectat en l’apartat anterior.
Cada solució podrà aportar 1 o diverses mesures per resoldre el punt
crític.
Només es valoraran les solucions referides als punts crítics esmentats en
el punt anterior.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Puntuació ‐ Fins a 10 punts
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Solució aplicable, eficient i de gran benefici

Solucions
proposades
2,00

Solució aplicable amb benefici moderat

1,00

Solució poc aplicable o de poc benefici

0,50

No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0,00

2. MEMÒRIA DE LA METODOLOGIA
PROJECTE…….…………….fins a 30 punts

DEL

PROCÉS

DE

REDACCIÓ

DE

L’extensió màxima d’aquest punt no podrà excedir de 6 fulls DIN‐A4, a una cara, lletra
Arial 11.
La memòria ha de desenvolupar els punts descrits a continuació:
2.1 Metodologia del procés de redacció d'un projecte de reurbanització tipus a
Barcelona a nivell intern: organització del personal de l’equip i dels recursos
........................................................ fins a 15 punts
El licitador presentarà una relació de les especialitats que estaran al servei de
l’actuació de reurbanització a Barcelona, i quin perfil de tècnic (sigui de l’equip o
especialista) hi intervindrà.
En aquest punt s’exposarà com s'organitzarà l’autor amb els tècnics col∙laboradors i
els especialistes necessaris (si és el cas), definits al Plec de prescripcions tècniques
d’aquest procediment, per a donar resposta a tots els requeriments durant el procés
de redacció del projecte.
També s’hauran de definir a nivell organitzatiu les funcions i responsabilitats dels
membres que formaran l’equip i dels col∙laboradors especialistes, i les relacions entre
ells i amb l’autor, així com les dedicacions.
Es puntuarà l’organització de l’equip tècnic conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
‐

Àrees de coneixements dels col∙laboradors i dels
especialistes................................ fins a 5 punts
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‐
‐

Organització del personal
........................................................................................ fins a 5 punts
Funcions i responsabilitats
....................................................................................... fins a 5 punts
Es valorarà l’organització de personal en relació a les necessitats dels treballs i la
seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip i en relació amb els
agents implicats.
No es valorarà el nombre de col∙laboradors ofertats sinó la idoneïtat, la bona
organització i el bon funcionament de l’equip.
Puntuació ‐ Fins a 15 punts
Descripció
Proposta completa i
molt adequada
Proposta correcte i
adequada
Proposta bàsica i
coherent
No aporta,
incongruent amb la
prestació o insuficient

Àrees de
coneixements

Organització
del personal

Funcions i
responsabilitats

5,00 punts

5,00 punts

5,00 punts

3,50 punts

3,50 punts

3,50 punts

2,00 punts

2,00 punts

0,00 punts

0,00 punts

2,00 punts

0,00 punts

2.2 Metodologia del procés de redacció d'un projecte de reurbanització tipus a la
ciutat de Barcelona: procés de redacció del projecte, relació amb l’administració
que promou i gestiona l’actuació (Ecologia Urbana, Districte, BIMSA, etc) i els
diferents òrgans que la conformen. Adequació del Protocol d’aprovació tècnica del
projecte
amb
la
metodologia
proposada....................................................................................fins a 15 punts
El licitador haurà de presentar una memòria explicativa en la que defineixi quina és
la metodologia del procés que adopta en la redacció d’un projecte de reurbanització
tipus a la ciutat de Barcelona.
Caldrà explicar també la metodologia emprada en referència al seguiment i
supervisió dels treballs, pel que fa al control dels terminis i fases del projecte, el
control del pressupost de projecte i els diferents controls de la qualitat del treball.

8

S’especificarà com es raportarà aquesta informació a l’administració contractant.
També farà esment a la relació dels diferents membres de l’equip amb els diferents
agents que conformen l’administració contractant, entesos en el sentit més ampli.
En aquest punt s’exposarà el coneixement i comprensió del protocol d’aprovació
tècnica de Projectes de l’Ajuntament de Barcelona. En cap cas es valorarà la
transcripció total o parcial d’aquest document
Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o
complementi les tasques pròpies d’un Projecte de reurbanització tipus a Barcelona,
enumerades Plec de prescripcions tècniques d’aquest procediment. També es
valorarà que la metodologia de les tasques a desenvolupar sigui complerta i
justificada.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Puntuació ‐ Fins a 15 punts

Metodologia completa, exhaustiva, detallada i
adequada

15,00 punts

Metodologia detallada, correcta i coherent

10,00 punts

Metodologia bàsica i coherent

7,50 punts

Metodologia poc rellevant

4,00 punts

No aporta o amb informació no rellevant

0,00 punts

3. CONEIXEMENTS TÈCNICS I ESPECÍFICS DE L’AUTOR .......................................... fins
a 30 punts
IMPORTANT: Requisits bàsics de presentació:


S’hauran de presentar treballs propis de projectes executius redactats
finalitzats amb informe tècnic favorable de projectes de reurbanització en
àmbit urbà(*), realitzats en els últims 15 anys, que seran valorats i puntuats
d’acord amb els criteris establerts en aquest Annex.
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La informació tècnica que s’aporti per cadascun dels apartats objecte de
valoració haurà de respondre al contingut i informació sol∙licitat per a cadascun
d’ells.
(*)Projectes de reurbanització en àmbit urbà: es consideraran aquells projectes que
modifiquen o intervenen sobre l’espai urbà consolidat i ja prèviament urbanitzat.


En cada apartat i subapartat s’estableix un límit màxim de treballs a lliurar. Cada
treball/projecte s’haurà de presentar en una única fitxa. Cada fitxa es presentarà
en un únic DINA4 a un cara segons model adjuntat.
Incrementar el número de pàgines de la fitxa comportarà que únicament es
valorarà la primera pàgina. No respectar el format indicat implicarà la no
valoració d’aquella fitxa.
La informació continguda a la fitxa haurà de ser llegible i gràficament clara.



BIMSA en qualsevol moment podrà requerir al licitador l’acreditació formal
sobre qualsevol aspecte de la informació aportada per tal de verificar la veracitat
de les dades aportades pels licitadors, inclús demanat directament informació a
les Administracions i/o clients corresponents.



Només es valorarà el que estigui inclòs en l’apartat corresponent. No es
valoraran annexes ni documentació inclosa en apartats on no es valora el que
està inclòs pel licitador, per aquest motiu es recomana seguir explícitament el
plec i fer la presentació del sobre 2 seguint l’estructura de la documentació a
presentar.

3.1. Treballs executats
………………………….................................................................... fins a 25
punts
Puntuació ‐ Fins a 2,50 punts, per a cadascun dels treballs presentats.
Es presentaran màxim 2 projectes (2 fitxes) per a cadascun dels subapartats.
El mateix projecte (treball) es podrà repetir com a màxim en 5 subapartats1
1

per tant per obtenir tots els punts caldria aportar un mínim de 2 projectes

Forma de presentar la documentació per aquest apartat:
La informació es presentarà en 1 DIN A4 en horitzontal per a cada projecte
aportat (veure Annex Fitxa), a una cara, on hi constin: Títol / Client o
Administració actuant / Data del projecte / Autor / Breu Explicació del Projecte /
10

Documentació gràfica necessària per explicar el que s’està valorant (Plànols,
esquemes, fotografies...)/ PEM / Superfície d’àmbit del projecte.
Cal incloure totes les dades, independentment que siguin objecte de valoració.

Es valorarà que les actuacions tinguin rellevància en els aspectes següents:
Nº màxim
d’experièncie
s a aportar
Descripció
Redacció de Projectes de reurbanització
amb una aportació de verd i/o jardineria
Redacció de Projectes de reurbanització
amb murs de contenció , alçada mínima
1,5m
Redacció de Projectes de reurbanització
amb millores de la eficiència energètica
i/o estalvi en el consum d’aigua
Redacció de Projectes de reurbanització
amb intervencions de substitució,
reparació o nova implantació de la xarxa
de col∙lectors
Redacció de Projectes de reurbanització
amb elements d’estructures vials: baranes
o tanques o escales

Puntuació
per
experiència

2

2,50

2

2,50

2

2,50

2

2,50

2

2,50

3.2. Magnitud (superficie i/o cost) de treballs executats en projectes de
reurbanització.... fins a 5 punts
Puntuació ‐ Fins a 2,5 punts, per cadascun dels projectes presentats
Es podrà presentar màxim 2 projectes (1 fitxa per projecte)
Forma de presentar la documentació per aquest apartat:
La informació es presentarà en 1 DIN A4 en horitzontal per a cada projecte
aportat (veure Annex Fitxa) , a una cara, on hi constin: Títol / Client o
Administració actuant / Data del projecte / Autor / Breu Explicació del Projecte /
Documentació gràfica necessària per explicar el que s’està valorant (Plànols,
esquemes, fotografies...) / PEM /Superfície d’àmbit del projecte
Es valorarà que les actuacions tinguin rellevància en els aspectes següents:
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Reurbanització de superfície > 2.000m2 i/o > 500.000€ de PEM 2,50 punt
Reurbanització de superfície entre 1.000m2 i 2.000m2 i/o
1,75 punts
entre 400.000€ i 500.000 € de PEM
Reurbanització de superfície < 1.000m2 i/o < 400.000€ de PEM 1,00 punts

LA PUNTUACIÓ MÍNIMA PER SER ADJUDICATARI SERÀ DE 50 PUNTS
2.

3.

CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES DE LA CONTRACTACIÓ BASADA:
a. Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol∙licitats per
l’operador i/o promotor i/o autoritats una vegada lliurat el projecte en la fase que
s’estigui desenvolupant.
b. Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de
criteris tècnics a sol∙licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin
deguts a errors o omissions en el projecte, sol∙licitats una vegada lliurat qualsevol
document total o parcial en qualsevol fase del projecte.
c. Derivades de la necessitat de segregar el projecte per fases una vegada aquest ha
estat redactat i lliurat, o si encara no s’ha lliurat el projecte, però ja s’ha lliurat
document previ.
d. Derivades de la necessitat de resoldre incidències derivades de l’execució del
projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit de l’edifici però
que siguin totalment necessàries per la posada en funcionament de l’edifici.
e. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per
raons de disponibilitat pressupostària.
f. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte.
g. Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques
o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte.
h. Derivades de canvis/modificacions necessaris per tal de garantir els
subministranents bàsics (llum, aigua, gas, telecomunicacions, transports, etc.)
conforme als seus usos i exigides per les companyies, o bé que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigències del mateix.
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i.

Derivades de canvis o modificacions en instal∙lacions a sol∙licitud de l’operador i/o
promotor o per modificacions de tecnologia.

j.

Derivades de la redacció d’un projecte modificat sol∙licitat per l’operador i/o
promotor i/o autoritats.

k. Derivades de la necessitat de dividir l’actuació en diferents projectes.
l.

El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i
tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent‐se que es realitzen per raons d’interès públic.

Barcelona, a 3 de juny de 2019

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Tècnic de Gestió de Projectes

Oriol Bonet Boixadera
Director Tècnic de Gestió Territorial
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