DEPARTAMENT D’EDIFICACIÓ
DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT,
CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA ÚNICA DE LES OBRES D’ENDERROCS
PUNTUALS A L’ANTIGA PRESÒ MODEL, AL CARRER D’ENTENÇA 155, AL
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 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 criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i
financera, i els criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que es tindran
en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.
1.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
Atenent a que l’objecte del contracte és la Direcció d’Obra Única de les obres
d’enderrocs puntuals dins el recinte de l’antiga presó la Model de Barcelona, i que
el seu valor estimat és 84.418,17 €, es proposen els següent criteris de solvència:
- Solvència tècnica o professional:

Equip

Quantitat

Titulació (1)

Experiència
Professional
(anys) (2)

Director d’Obra

1

Titulat competent

10

Especialista en càlcul
d’estructures

1

Enginyer Civil

5

Especialista d’instal·lacions

1

Enginyer industrial

5

(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel
desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions
indicades es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar
que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte.
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció
de la titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers
d’experiència professional demostrable en l’especialitat demanada.
- Solvència econòmica i financera:
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Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals
expedit per l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació
d’ofertes i per import mínim de responsabilitat de 300.000 euros per sinistre i
en agregat o per anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà
complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de subscripció de
l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si
procedeix.

2.

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 criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present
informe, en document de referència Annex núm. 4 (obert simplificat) del Plec de
Condicions Administratives Particulars.

3.

MODIFICATS:
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents
modificacions objectives:
A. Del 20% de l’import adjudicat en el cas de major durada dels serveis per
causes alienes al Director d’Obra.

4.

CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions
tècniques especials d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors al
formular les seves ofertes, d’entre d’altres:
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions
tècniques especials d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors de
l’obra al formular les seves ofertes:
A. La tasca del Director d’Obra serà la dels controls dels següents treballs
adjudicats al contractista i que son:
• Desenvolupament dels diversos projectes puntuals del procés
deconstructiu, i gestió de residus. (seguiment, verificació i validació del
projecte)
• Enderrocs puntuals de construccions annexes, murs i elements de
seguretat propis d’una presó, gestió de residus i transport a abocador
• Petites obres de reparació, condicionament.
B. Es desenvoluparan projectes individuals per a cada zona o subzona
diferenciada
Les 6 zones a enderrocar seran les següents:
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•

•
•
•
•
•

Zona 0:Contindrà la retirada de tanques, concertines, xarxes, panells i altres
elements metàl·lics subjectats al mur i l’enderroc de les torres de guaita.També
la formació de finestrals als murs exteriors i interiors per a possibilitar la visió
dels vianants de l’interior dels patis de la Model des de les voreres perimetrals
Zona 1: Inclourà el mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers
Nicaragua i Rosselló. Amb possibilitat de desglossar entre 1.A i 1.B.
Zona 2a: Mur exterior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Entença i
Provença.
Zona 2b: Mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua
i Provença.
Zona 2c: Inclourà el teatre, el gimnàs i l’escola, amb possibilitat de desglòssar
entre 2.C.A i 2.C.B.
Zona 3: Contindrà la part del mur del carrer Rosselló.

5. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL
CLAU I CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures
de
Posició 1
Posició 2

Director d’Obra
Especialista en càlcul d’estructures

atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació
que tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat,
cost i/o termini.
Director d’Obra:
Els serveis a prestar la per Direcció única d’obra, d’acord amb les funcions
establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i
concretades en el plec de Condicions Tècniques Particulars , des de la seva
adjudicació fins a la finalització completa de les obres, de forma que la seva
realització permeti assegurar el compliment dels objectius de temps, cost i qualitat
determinats pel projecte.
Com a director únic d’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir,
organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients
a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de
l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i formulant les
actes i documents associats a les fites principals de l’obra. Així com donar
assistència tècnica de forma permanent a la Direcció Tècnica en els horaris de
funcionament de BIMSA i de les obres objecte del contracte, inclosos els horaris
excepcionals, si s’escau
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció
d’execució d’obra, direcció d’obra, gestió de construcció (construction manager) i/o
cap d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de
l’execució, del cost o pel compliment dels terminis.
Especialista en càlcul d’estructures:
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Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra en temes que afectin a
qualsevol tipus d’estructures, s’encarrega de dur a terme el seguiment tècnic, amb
la Verificació i validació de les solucions proposades pel contractista i/o DO per la
deconstrucció d’elements estructurals o d’altres que es puguin veure afectats, així
com el seguiment dels treballs a peu d’obra que afectin a la seva especialitat i/o
sempre que la DO o BIMSA ho requereixi
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions d’ajudant a càlcul i/o
direcció d’obra d’estructures, Cap d’obra en la construcció d’estructures etc, pot
aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost
o pel compliment dels terminis.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars.
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables
descrites en els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de:
Posició 1
• Obres d’enderroc d’edificis executades en els darrers DEU (10) anys,
• i d’un import mínim de 45.000 € (PEC, IVA no inclòs),
Així mateix, es considerarà actuacions similars, malgrat no complir les
condicions indicades en el paràgraf anterior, qualsevol altra obra d’edificació
consistent en modificacions estructurals interiors o exteriors, en edificis de més
de 50 anys d’antiguitat, d’un import mínim de 90.000 (PEC, IVA no inclòs).
Posició 2
• Obres d’enderroc d’edificis executades en els darrers CINC (5) anys,
• i d’un import mínim de 45.000 € (PEC, IVA no inclòs),
Així mateix, es considerarà actuacions similars, malgrat no complir les
condicions indicades en el paràgraf anterior, qualsevol altra obra d’edificació
consistent en modificacions estructurals interiors o exteriors, en edificis de més
de 50 anys d’antiguitat, d’un import mínim de 90.000 (PEC, IVA no inclòs).
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del
personal clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir
l’annex escaient del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació,
l’import de referència (IR) pel càlcul queda delimitat pels següents valors:
Per Posició 1
•

Import de referència (IR) = 125.000 €

•

Per Posició 2
Import de referència (IR) = 125.000 €
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6.

DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Execució de l’Obra
contarà amb l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes:
ESPECIALITAT

EXPERIÈNCIA REQUERIDA

1

Arqueòleg

5

2

Especialista en medi ambient

5

Anton Andreu Bruguera
AT Coordinador d’Obres

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d’Edificació

Barcelona, a 1 d’abril de 2019
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