INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE ADEQUACIÓ DEL PROJECTE D'OBRA RAM DE REPARACIÓ DE
FAÇANES I VOLADIUS DE L'EDIFICI JUDICIAL DE GIRONA. CLAU: JVX-18293.

1)

Antecedents

En data 22 de maig de 2018 el Director de Serveis del Departament de Justícia, per
suplència del Secretari General, encarregà a Infraestructures.cat la adequació del projecte
d’Obra RAM de reparació de façanes i voladius de l’edifici Judicial de Girona.
Clau : JVX-18293. Aquest projecte correspon a una obra prevista nominalment en el Pla
Economicofinancer d’Infraestructures.cat dins la clau RAM DJUS-16770, aprovat per
Govern el 11 de desembre de 2018.

2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte és el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la
redacció de l’avantprojecte, del projecte executiu de l’estudi de seguretat i salut, la
tramitació de llicències i la posterior direcció facultativa, la direcció d’obra, la direcció
d’execució, la coordinació de seguretat i salut, i la certificació d’execució d’obres, de
l’actuació “Adequació del projecte d’Obra RAM de reparació de façanes i voladius de
l'edifici Judicial de Girona. Clau: JVX-18293”.
Durant el desenvolupament de la prestació de direcció d’obra, pot donar-se lloc a
l’execució eventual de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de
Contractació.

3)

Necessitat d’externalització.

Infraestructures.cat, atès el volum d’estudis i projectes que li són encarregats i la seva
dotació de personal, no pot realitzar les assistències inherents a l’execució d’aquests amb
mitjans personals propis, essent la funció d’aquest personal el seguiment i la supervisió
tècnica i administrativa dels estudis i projectes i la coordinació dels diferents serveis
externalitzats associats a l’execució de l’encàrrec.
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats, la
funció principal dels quals és la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució
correcte de l’encàrrec contractat en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència,
qualitat i respecte al medi ambient que haurà de ser realitzada per un equip encapçalat per
un tècnic titulat competent.

4)

Divisió en lots

Les tasques de l’assistència tècnica de la redacció del projecte constructiu, són
desenvolupar una proposta integrada els aspectes tècnics, estètics, urbanístic,
mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar, inclosos les solucions
projectades, els càlculs, les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte
per assolir els requisits necessaris per a la correcta i complerta definició de les obres a
executar.
Les tasques de Direcció Facultativa són dirigir el desenvolupament de l’obra en els
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que
la defineix, la llicència d’edificació i demès autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l’objecte d’assegurar la seva adequació al fi proposat i per motius de
coordinació i responsabilitat no es possible subdividir o lotitzar aquesta assistència.

5)

Dades econòmiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de
clàusules administratives.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 26.883,11 € (IVA no inclòs),
32.528,56 € (IVA inclòs), desglossats en 9.409,09 € (IVA no inclòs) en pressupost de
redacció del projecte, 17.474,02 € (IVA no inclòs) en pressupost de Direcció Facultativa.
Aquest costos inclouen la redacció de l’avantprojecte, i projecte d’execució, la redacció de
l’Estudi de Seguretat i Salut, la tramitació de llicències.
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor
del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues,
etc.) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers,
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments,
material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.)
El pressupost de la redacció del projecte es desglossa en 8.553,72 € (IVA no inclòs) en
despeses directes i 855,37 € (IVA no inclòs) en despeses indirectes. El pressupost de la
Direcció Facultativa es desglossa en 15.885,47 € (IVA no inclòs) despeses directes i
1.588,55 € (IVA no inclòs) en despeses indirectes.
El valor estimat del contracte és de 26.883,11 € (IVA no inclòs).

6)

Termini d’execució del contracte.

La durada prevista del contracte per la redacció del projecte és de 3 mesos.

7)

Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de
Clàusules Administratives particulars que s’envia per aprovació al Consell d’Administració
d’Infraestructures.cat per a la licitació d’aquest contracte, es proposa aplicar els criteris de
solvència següents:
-Solvència econòmica i financera:
a. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals per un import no inferior a 120.000 €, amb indicació expressa dels
riscos coberts i del seu termini de vigència o data de venciment.
b. Acreditació d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al
millor exercici d’entre els tres darrers disponibles en funció de la data de
presentació de les ofertes, d’import igual o superior a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
Quan l’empresa sigui de nova creació o sent persona natural el licitador hagi iniciat la seva
activitat professional recentment, en ambdós casos amb una antiguitat inferior a 5 anys,
serà suficient acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant allò previst a
l’apartat a)

-Solvència tècnica o professional:
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip
redactor que executarà el contracte la/les següent/s:
a) Autor del Projecte i Director d’obra:
Titulació: Arquitecte
Experiència professional mínima: 10 anys.
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 25 %
Tenen la consideració de "TREBALLS SIMILARS" en relació a l'experiència mínima
específica requerida la/les següents:
Tipologia: Reforma d’Edifici d’ús públic.
Import mínim (pressupost d’obra IVA no inclòs): 350.000€
b) Director/s d’execució de les obres:
Titulació: Arquitecte tècnic / Aparellador / Enginyer de l’Edificació
Experiència professional mínima: 5 anys.
Dedicació requerida per a la redacció del projecte: 25 %
Tenen la consideració de "TREBALLS SIMILARS" en relació a l'experiència mínima
específica requerida la/les següents:
Tipologia: Reforma d’Edifici d’ús públic.
Import mínim (pressupost d’obra IVA no inclòs): 350.000€
c) Coordinador de seguretat i salut de les obres:
Titulació: Arquitecte tècnic / Aparellador / Enginyer de l’Edificació
Experiència professional mínima: 5 anys.

8)

ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- A efectes de formalitzar els contractes, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a
450.000 euros.

9) Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.
Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració són els previstos en l’annex 6.
CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS (0 a 100)
1.

Oferta econòmica [0-45]
PE i

= 45 – 0,45 * (B max - B i )

On
Bi
= baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %)
B max = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %)
PE i = Puntuació econòmica de l’oferta

Per a determinar el paràmetre Bmax i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment,
sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada
anormalment baixa en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec.

2. Experiència equip tècnic [0-55]
2.1-

Experiència autor [0-35]

L’experiència de l’Autor es valora mitjançant el nombre de “projectes a considerar”
indicats en l’annex 3A que compleixin la definició de l’Apartat 17 del quadre de
característiques i allò establert a la clàusula 8.4.b).
Autor de 3 o més projectes
Autor de 2 projectes
Autor d’1 projecte
Autor de 0 projectes

35
20
10
0

En el cas de proposar co-Autors / Directors d’Obra, es puntuarà individualment cada
un dels tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals.
En el cas de que, per a un autor, es presentin més de 5 projectes només es tindran
en consideració els 5 primers, seguint l’ordre de prelació presentat d’acord amb el
model de l’annex 3A.

2.2-

Experiència del Director d’Execució [0-20]

L’experiència del director d’Execució es valora mitjançant el nombre de “projectes a
considerar” indicats en l’annex 3B que compleixin la definició de l’Apartat 17 del
quadre de característiques i allò establert a la clàusula 8.4.b). S’aplicarà un
coeficient de 0,5 per les obres on el càrrec desenvolupat sigui com a “PM” (Project
Manager o similar) i de 0,33 per les obres on hagi participat com “ADJ” (adjunt a la
direcció d’execució d’obra). El nombre d’obres s’arrodonirà a l’enter immediatament
superior.
Director d’execució de 3 o més obres
Director d’execució de 2 obres
Director d’execució d’1 obra
Director d’execució de 0 obres

20
10
5
0

En el cas de proposar co-Directors d’Execució de l’obra, es puntuarà individualment
cada un dels tècnics, sent la puntuació final la mitja de les puntuacions individuals.
En el cas de que, per a un director d’execució, es presentin més de 5 projectes
només es tindran en consideració els 5 primers, seguint l’ordre de prelació
presentat d’acord amb el model de l’annex 3B.
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