BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA TECNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA, DELS CRITERIS
DE SELECCIÓ I DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES I DE LES CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES DEL CONTRACTE DE
CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL DOCUMENT DE
MODEL D’ESPAI PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA SUPERILLES, AIXI COM LA REDACCIÓ DELS PROJECTES DE QUATRE
NOUS EIXOS VERDS I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

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 prestació de CONCURS DE PROJECTES OBERT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL DOCUMENT DE MODEL D’ESPAI PÚBLIC DELS NOUS EIXOS VERDS DEL PROGRAMA
SUPERILLES, AIXI COM LA REDACCIÓ DELS PROJECTES DE QUATRE NOUS EIXOS VERDS I L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ
D’OBRA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE,
que el seu valor estimat és de 1.391.500,80 euros (IVA exclòs), i les característiques d'aquest projecte, consistents en , es
proposen els següent criteris de solvència:
1.1 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL MÍNIMA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA.
Caldrà presentar una declaració responsable del representant del concursant relacionant el personal que participarà en
l’execució del contracte. A aquests efectes s’exigeix com a mínim el següent personal:
‐ Autor/a/s/es
‐ Autor1
‐ Equip col∙laborador:
‐ Especialista en Definició i control de costos
‐ Especialista en Planificació d'obra i processos constructius
‐ Especialista en Sostenibilitat i mediambient
‐ Especialista en Disseny d’espai públic urbà
‐ Especialista en Instal∙lacions (xarxes urbanes i serveis de companyies).
‐ Especialista en Especialista en Verd Urbà i Paisatge
Si no s’aporten aquests tècnics (autor/a i especialistes indicats), serà motiu d’exclusió del concurs per manca d’acreditació de
la solvència tècnica.
La solvència tècnica o professional requerida per participar en el present concurs i els mitjans d’acreditació de la mateixa són
els que s’indiquen a continuació:
A.‐ Autor/a/s/es
‐ Autor1 del projecte haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a Arquitecte, ECCP, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar
les funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en els últims 10 anys, dos projecte aprovats tècnicament de reurbanització a l'àmbit de
l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €
L’Autor/s, podrà assumir fins a un màxim de DOS (2) especialitats addicionals, sempre i quan acrediti tenir la titulació, els
coneixements i l’experiència requerits en aquest plec i si justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació per a
cadascuna de les feines.
EN CAS DE COAUTORIA, ALMENYS UN DELS COAUTORS HAURÀ D’ACREDITAR LA TOTALITAT DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA
PER L'AUTOR.
L’Autor/a NO podrà concórrer com a col∙laborador en altres candidatures.
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B.‐ Equip d'especialistes
‐ L'especialista en Definició i control de costos haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a ECCP, ETOP, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar les
funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €
‐ L'especialista en Planificació d'obra i processos constructius haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a ECCP, ETOP, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar les
funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €

‐ L'especialista en Sostenibilitat i mediambient haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a Enginyer de l'energia, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per
executar les funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €
‐ L'especialista en Disseny d’espai públic urbà haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a Arquitecte, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar les
funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €
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‐ L'especialista en Instal∙lacions (xarxes urbanes i serveis de companyies). haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a ECCP, ETOP, etc (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar les
funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €
‐ L'especialista en Especialista en Verd Urbà i Paisatge haurà de:
‐ Tenir la titulació competent com a Arquitecte, Paisatgista, Enginyer agrònom, Ambientòleg, etc (o qualsevol altra
titulació habilitant legalment per executar les funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al territori
espanyol.
‐ Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
‐ Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 10 anys, un projecte aprovat tècnicament de
reurbanització a l'àmbit de l'espai públic urbà de PEC (IVA exclòs) ≥ 2.5M €

En un mateix tècnic especialista dels especificats anteriorment, a excepció de l'autor, poden recaure fins a un màxim de
TRES (3) especialitats, sempre i quan acrediti tenir la titulació, els coneixements i l’experiència requerits en aquest plec i si
justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació per a cadascuna de les feines.
EN EL CAS QUE ALGUNA DE TOTES LES ANTERIORS ESPECIALITATS HAGIN DE SER EXERCIDES PER MÉS D’UNA PERSONA,
ALMENYS ALGUNA DE LES MATEIXES HAURÀ D’ACREDITAR LA TOTALITAT DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA.
La titulació dels col∙laboradors especialistes haurà de ser l’adient a l’especialitat que realitzen, estant habilitats legalment per
l’execució de les funcions indicades.
La intervenció dels tècnics col∙laboradors no ha de minvar la responsabilitat de l’autor del Projecte.
Els col∙laboradors i especialistes SI poden concórrer amb diferents licitadors.
Definicions aplicables:
(1) Aprovat tècnicament: En el cas de projectes d’àmbit públic, han de ser Projectes Executius finalitzats amb informe favorable de
l’Ajuntament. En el cas de projectes d’àmbit privat, han de ser Projectes Executius finalitzats, visats i amb llicència d’obres.
(2)

(3)

Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades.
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol∙licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant
en cas de dubte.
Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació habilitant corresponent. En defecte de data
de titulació, anys sencers d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada.

(4)

PEC:Pressupost d’Execució per Contracte

(5)

Espai públic urbà: Àmbit situat en trama urbana, considerant "trama urbana" aquell àmbit territorial transformat per l'acció
urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis i que disposa d'elements tipològics continuats tals com
carrers, espais lliures, edificis, etc.

1.2.‐ SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA MÍNIMA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA
Segons els valors establerts pels estàndards de BIMSA.
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2.‐ DOCUMENTACIÓ A LLIURAR I CRITERIS DE VALORACIÓ
DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE BIMSA:
Llista de documentació a lliurar en fase de concurs:
1 .‐ Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures de BIMSA (versió
novembre 2017).
2 .‐ Manual d’Estructuració Informàtica dels projectes BIMSA.
3 .‐ Manual bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de
Barcelona.
4 .‐ Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.
5 .‐ Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres.
6 .‐ Aixecament topogràfic de l'àmbit de la proposta a desenvolupar
7 .‐ Serveis existents de l'àmbit de la proposta a desenvolupar
8 .‐ Fitxa resum de l'àmbit de la proposta
PROPOSTA (Idees):
Panell amb proposta:
UN (1) panell DIN A3 en posició horitzontal, a una cara, muntat en No aplica
Al panell haurà de constar el lema escollit (a efectes d’identificació del mateix).
El panell inclourà:
Proposta gràfica lliure, sense informació mínima i sense limitacions.
Memòria:
Memòria escrita, màxim SIS (6) pàgines format DIN A4 a 1 cara i lletra Arial, mida 10, interlineat 1,15.
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es tingui en
consideració la informació continguda en les SIS (6) primeres pàgines.
La memòria inclourà:
la informació necessària per poder valorar tots els apartats de l’Annex núm. 5, sobre la solució proposada pel concursant
respecte els dos “trams tipus” d’eix verd definits en el plec de prescripcions tècniques i de conformitat amb el que allà s’hi
estableix.
Criteris de valoració:
De conformitat amb l’article 184.3 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es proposen els següents
criteris de valoració de les propostes tècniques que presentaran els concursants en el concurs de referència:
PROXIMITAT I DRET A L'ESPAI PÚBLIC

25 punts

Es valorarà com les propostes incorporen el dret de gaudir plenament de l’espai públic i com solucionen que sigui flexible,
confortable, ‘jugable’ a més de donar el protagonisme a les persones, al verd com a element estructurant i als usos cívics
que s’hi duran a terme, especialment en relació amb els equipaments, comerços i serveis de proximitat de l’àmbit.

LA VISIÓ INFRAESTRUCTURAL

25 punts

Es valorarà com la proposta emfatitza la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la
ciutat, i que potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic, en especial en referència al cicle de
l’aigua, al verd, a l’energia i a l’enllumenat.

LA NOVA MATERIALITAT

15 punts

Es valorarà com les propostes incorporen al nou model d’espai públic, conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels
recursos energètics en la seva materialitat, així com la reflexió sobre els elements urbans polivalents, inclusius,
ergonòmics, accessibles, adaptables als nous usos i al seu manteniment.
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EL VALOR DE LES PERMANÈNCIES

15 punts

Es valorarà com les propostes són respectuoses amb la història precedent del seu emplaçament, i com posen en valor
aquells aspectes que constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del teixit de l’Eixample
(elements patrimonials, arbrat existent, panot...). Tanmateix es valorarà com s’actualitza la interpretació d’aquestes
permanències i es posen al servei de les necessitats actuals.
L'ACCÉS I ELS SERVEIS

15 punts

Es valorarà com la proposta integra i dona resposta als requeriments necessaris pel correcte funcionament de la ciutat
(pas de vehicles amb origen o destí, serveis, càrrega i descàrrega, contenidors d’escombraries, etc), però donant el
protagonisme i la prioritat als vianants, al verd i als usos cívics.
CONTROL DE COSTOS
5
Es valorarà la metodologia proposada per a la definició dels costos de les propostes del concurs i per a la definició i
control permanent, eficient i àgil dels costos del futur projecte en les successives fases del procés de redacció.
Aquesta metodologia ha de permetre conèixer i controlar, en qualsevol moment, la repercussió sobre el cost global
de cadascuna de les diverses opcions projectuals plantejades durant tot el procés de redacció del projecte i, per tant,
valorar les decisions de projecte dins del marc econòmic de l’actuació.
Es valorarà la idoneïtat, viabilitat i coherència de les possibles solucions constructives respecte dels recursos
disponibles: inversió prevista, temps, recursos tècnics i humans i costos de manteniment.
Es puntuarà la metodologia per quantificar el cost de la proposta conforme a les pautes següents:
‐ Avantprojecte: explicació del mètode que s’utilitzarà per a la definició del cost estimat de les futures obres, al llarg
de la fase de redacció l’Avantprojecte.
‐ Projecte Executiu: explicació del mètode que s’utilitzarà per a la definició progressiva del cost final cert de les obres,
i per la seva verificació sistemàtica al llarg del procés de redacció del Projecte Executiu, tenint en compte els criteris
que requereix BIMSA (quadres de preus de referència, components dels preus, TCQ, etc.).

La puntuació mínima per a ser seleccionat serà de 50 punts.
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3.‐ CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES:
Les causes objectives que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les següents:
A 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.
B 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 qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte.
C Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents per la seva validació tècnica i tramitació
administrativa.
D Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciats per permetre la licitació de les obres de forma
segregada, sempre i quan s'hagi lliurat un document.
G Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per actualització de normativa aprovades
amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
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.
L 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 o una vegada tramitat per a la seva aprovació.
M Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol∙licitat per l’operador i/o promotor i/o autoritats, sol∙licitats
una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva
aprovació.
Barcelona, a 16 d'octubre de 2020
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Daniel Alsina Torra
Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Tècnic del Departament de Gestió de Projectes
BIMSA ‐ Ajuntament de Barcelona
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