GERÈNCIA DE RECURSOS
Direcció de Logística i Manteniment

INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES “OBRES DE REFORMA A LA
PLANTA TERCERA DE L’EDIFICI MEDIATIC, SITUAL AL CARRER ROC BORONAT, 117 DE
BARCELONA”, PER UN IMPORT DE 558.551,74 € IVA INCLÒS

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és l’execució d’obres de redistribució i l’adaptació de les instal·lacions de la
planta tercera de l’edifici MediaTIC, situat al carrer Roc Boronat, 117 de Barcelona. La pretensió és
efectuar una sèrie d’adequacions per habilitar la planta com a espai d’ús administratiu per a dues
dependències de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues amb uns requeriments específics.
El contracte incorpora les mesures de contractació sostenibles següents:


Com a condició d’execució
* De caràcter social:


El pagament del preu a les empreses subcontractades.



Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.



L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.

* De caràcter ambiental:


Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats
durant l'execució del contracte.



Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.



Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

El codi CPV aplicable a l’objecte del contracte és el 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de
construcció.
Atesa la seva naturalesa aquest contracte no contempla cap compra innovadora ni és reservat.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
L’Ajuntament de Barcelona ha decidit que la planta 3a de l’edifici MediaTIC ha d’acollir dos
dependències municipals. Actualment la planta tercera es troba dividida en 8 espais individuals,
connectats per un passadís central que va de nucli a nucli. Les divisòries que separen els espais
individuals dels espais de circulació de planta, són mampares lleugeres de fusta i vidre, amb portes de
vidre sense fusteria. Les divisòries entre espais individuals contigus són d’envans de cartró-guix.
Totes les instal·lacions es reparteixen pel cel-ras o pel paviment tècnic. El paviment és homogeni a tota
la planta, de peces de moqueta disposades sobre el paviment tècnic.
Per a executar les obres s’ha treballat un projecte tècnic que recull les modificacions a fer. Es modifica
lleugerament la delimitació actual de les circulacions interiors de la planta tercera, es planteja una
redistribució d’espais de treball administratiu, sales de reunions, despatxos, sala de formació i espai de
descans, i s’adapten les instal·lacions necessàries pel bon funcionament dels espais un cop
redistribuïts. De 8 espais individuals es passarà a 2 espais per departaments diferents, i una sèrie
d’espais d’ús comú (sales de reunions, sala de formació, magatzem i menjador de personal). Dins dels
espais individuals es configuren zones de treball obert, despatxos i sales de reunions de petit format.
En tractar-se d’una reforma completament interior que no afecta estructura, façana o volumetria.
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Els treballs objecte d’aquesta proposta són absolutament necessaris per aconseguir una distribució a la
planta 3a que permeti encabir les dues dependències municipals que han traslladat una sèrie de
requeriments en quant a espais i instal·lacions..
Convé destacar que atesa la insuficiència de mitjans personals i materials de què es disposa aquests
treballs no es poden desenvolupar amb mitjans propis, i per tant, és necessària la seva contractació
externa.
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D’acord amb el que preveu l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment obert simplificat, atesa la seva naturalesa,
import i objecte.
D’altra banda, cal destacar que l’àmbit de la gestió d’aquest contracte no es pot dividir per lots, ja que
les seves característiques farien l’execució de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del
punt de vista tècnic. Així mateix, la necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos
lots podria comportar el risc de soscavar l’execució adequada del contracte, i per tant, resultaria ineficaç
i contrària a l’estalvi.
Es de destacar que es proposa executar ara aquestes actuacions de millora puntual, donat que l’edifici
continua en ús en la resta de les plantes, que no són municipals, i cal compatibilitzar les obres amb el
seu ús habitual.
3.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE.
El pressupost total (amb IVA) del contracte és de 558.551,74 € i es determina per la totalitat de costos
d’acord amb les partides que es detallen en el plec tècnic, a l’apartat pressupost, que són preus de
mercat.

El desglossament del pressupost total (amb IVA) del contracte desglossat és el següent:

Any

Econòmic Programa Orgànic Import net

% IVA Import IVA

Import total

2021

705

161.564,55 21%

33.928,56

195.493,11

2022

705

300.048,45 21%

63.010,18

363.058,63

461.613,01 21%

96.938,73

558.551,74

Total

El desglossament de pressupost net és el següent:
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COSTOS DIRECTES
CONCEPTE
Maquinària
Material
Mà d'obra
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TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
CONCEPTE
Despeses generals d'estructura
Benefici Industrial

IMPORT
1.846,05 €
202.244,84 €
183.819,20 €
387.910,09 €

IMPORT
50.428,31 €
23.274,61 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

73.702,92 €

TOTAL COSTOS (directes+indirectes)

461.613,01 €

%
0%
52%
47%
100%

%
13%
6%
19%

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència la base de dades de l’ITEC
(Banc BEDEC 2021), i sobrepassen els preus de retribucions d’operaris de les taules salarials dels
convenis vigents de Construcció i obres públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de la
província de Barcelona.
El pressupost s’ha calculat d’acord amb els rendiments de mà d’obra detallats en el plec tècnic d’aquest
contracte. El desglossament dels costos salarials per categories professionals previst en el pressupost
base de licitació, és el següent, amb un total hores de dedicació per categoria, sense valorar el nombre
de treballadors que l’empresa adjudicatària voldrà destinar per cada categoria. Només s’indiquen les
hores totals previstes per categoria professional, així com el preu/hora establert i el total per categoria.
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UA
h

CATEGORIA PROFESSIONAL
Oficial 1a paleta

€/h
22,93

TOTAL h
567,00

IMPORT €
13.001,31

h

Oficial 1a col·locador

22,93

160,59

3.682,43

h

Oficial 1a fuster

23,35

422,58

9.867,33

h

Oficial 1a pintor

22,93

121,17

2.778,45

h

Oficial 1a vidrier

28,38

160,41

4.552,43

h

Oficial 1a calefactor

23,71

966,89

22.925,03

h

Oficial 1a electricista

23,71

1.171,47

27.775,55

h

Oficial 1a lampista

23,71

54,75

1.298,12

h

Oficial 1a muntador

23,71

892,74

21.166,87

h

Oficial 1a marbrista

22,93

1,30

29,81

h

Ajudant col·locador

21,36

663,35

14.169,11

h

Ajudant fuster

21,52

367,69

7.912,70

h

Ajudant pintor

21,36

128,28

2.740,04

h

Ajudant vidrier

25,71

124,16

3.192,07

h

Ajudant calefactor

21,33

579,46

12.359,91

h

Ajudant electricista

21,33

113,02

2.410,72

h

Ajudant lampista

21,33

53,19

1.134,48

h

Ajudant muntador

21,36

445,02

9.505,63

h

Manobre

20,27

186,71

3.784,64

h

Ajudant col·locador

21,36

9,76

208,50

h

Ajudant vidrier

25,71

45,20

1.162,09

h

Ajudant muntador

21,36

37,60

803,11

h

Coordinador activitats preventives

24,29

140,00

3.400,60

h

Manobre

20,27

45,29

918,10

h

Oficial 1a col·locador

22,93

19,52

447,66

h

Oficial 1a fuster

23,35

2,00

46,70

h

Oficial 1a muntador

23,71

37,60

891,47

h

Oficial 1a paleta

22,93

13,21

302,90

h

Oficial 1a vidrier

28,38

124,65

3.537,43

u

Suport tècnic

83,60

6,00

501,60

h

Tècnic de neteja

13,12

221,58

2.907,10

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
El valor estimat del total del contracte és de 553.935,61 €.
VE eventuals
pròrrogues

VE
modificacions
previstes

VE altres
conceptes

Any

VE prestació

SUMA

2021

161.564,55

32.312,91

193.877,46

2022

300.048,45

60.009,69

360.058,15

TOTAL

461.613,01

92.322,60

553.935,61
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5.- DURADA DEL CONTRACTE
Les obres s’hauran de desenvolupar en el termini màxim de 4 mesos des de la signatura de l’acta de
comprovació de replanteig i inici de les obres, i la previsió és que es puguin desenvolupar en el
transcurs del darrer trimestre de l’any 2021 i el primer de l’any 2022.
No es preveu cap possibilitat de pròrroga.
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6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA

1.Les empreses licitadores incloent les no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea han han
de disposar de la classificació següent:

GRUP

C

SUBGRUP

3

CATEGORIA CATEGORIA
Reial Decret Actual
1098/2001

d

4

2. Les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar, pels mitjans establerts a la clàusula següent, que compleixen amb les condicions mínimes
següents:
2.a) Solvència econòmica i financera:
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del
contracte i proporcional al seu import, exigir la solvència econòmica següent per tal d’acreditar poder fer
front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven
d’aquest contracte:
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació
de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir
un valor igual o superior a 800.000 euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el
requeriment s’entendrà proporcional al període.
2.b)Solvència tècnica i professional
Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte del contracte
que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació als serveis executats i a la titulació i
experiència del personal que ha d’executar el contracte. Amb l’aplicació d’aquests criteris no s’està
restringint la concurrència de les empreses interessades.
- Relació dels principals serveis realitzats en els últims 5 anys, de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d'aquest contracte que inclogui l’import, les dates i el destinatari, públic o privat,
dels mateixos, en serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte, o de naturalesa similar. Es recorda que s’actua en un edifici d’oficines municipals, en ús
administratiu durant l’execució de les obres.
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en defecte d’aquest certificat, mitjançant una

5
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 16/07/2021 a les 12:24, que informa;
ROSER CRIVELLE YUSTE el dia 16/07/2021 a les 13:23, que dóna el vistiplau.

declaració de l’empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent. L’import anual acumulat de l’any de major execució dels període
esmentat, ha de ser igual o superior a 600.000 euros.
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D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals les
que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no
procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència
tècnica únicament segons el/s criteri/s següent/s:
- D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals dels
tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la seva experiència professional
mínima han de ser els següents, aclarint que no pot recaure més d’una figura en la mateixa persona (és
a dir, 3 persones com a mínim) ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la
repercussió de les mateixes en l’execució de les obres:
- 1 cap d'obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la
Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura /
Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una
experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 3 hores
diàries, i serà la figura interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra.
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior similars a la
del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a
l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs preventiu de l’obra.
- 1 Responsable de les obres ha de tenir les acreditacions acadèmiques o professionals següents:
Titulació de Tècnic Mig en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador
/ Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació
/ Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 2 anys.
L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme mitjançant la presentació
d’una declaració responsable que contingui una relació nominal de les persones que executaran el
contracte, aportant, per cadascuna d’elles, la documentació acreditativa de la seva titulació professional
o acadèmica i de la seva experiència professional. Per a l’acreditació de l’experiència
professional, s’haurà d’aportar una relació de les obres on han treballat, indicant les tasques
desenvolupades, la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom de l’empresa o entitat per la qual hagin
treballat, acompanyada dels corresponents certificats expedits per les empreses o entitats
corresponents. Els certificats hauran d’especificar les dades abans esmentades, així com el nom, CIF i
dades del contractant.
Per a les empreses de nova creació (menys de 5 anys) els requisits de solvència tècnica i professional
s'acreditarà mitjançant el criteri de l'apartat anterior.
3. Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals i/o materials següents:
- 1 cap d'obra: titulació deTècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer
industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en
arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de
3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 4 hores diàries.
- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior similars a la
del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a
l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs preventiu de l’obra.
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- 1 Responsable de les obres ha de tenir les acreditacions acadèmiques o professionals següents:
Titulació de Tècnic Mig en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador
/ Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació
/ Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 2 anys.
Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona responsable del
contracte a l’Ajuntament amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els requisits mínims de
titulació exigits a la solvència.
Cal assenyalar que aquest contracte no implica contracte habitual amb menors.
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Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups,
subgrups i categories que s’indiquen a continuació:
GRUP

C

SUBGRUP

3

CATEGORIA CATEGORIA
Reial Decret Actual
1098/2001

d

4

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea o signatari
de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es
podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats
d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que
haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia
definitiva.

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
El procediment establert és un obert simplificat, tot entenent que no existeix cap restricció d’accés a la
licitació, i per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima concurrència i publicitat.
Justificació:
Donades les característiques tècniques de l'obra i la complexitat del lloc físic on executar les feines que
ha de combinar-se amb l’activitat de serveis editorials, es plantegen criteris de valoració automàtics que
permetin donar rellevància a l’oferta tècnica, considerant les directrius de la instrucció tècnica per a
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, en particular en quant a la reducció de la
demanda energètica i la millora de l’aïllament acústic a l’interior dels edificis.
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu
als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
a) criteris avaluables de forma automàtica (100 punts):
1. Per l’oferta econòmica.
2. Per l’augment del termini de garantia previst al plec.
3. Per millorar l’aïllament acústic de la divisòria de cartró-guix entre el menjador de personal i la
sala de formació
4. Per millorar l’aïllament acústic de les divisòries de cartró-guix que delimiten les sales de
reunions
5. Per millorar l’aïllament acústic dels vidres de mampares noves.
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1.

Pel preu ofert per les actuacions, fins a 35 punts

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La selecció de la millor oferta es fonamenta amb una adequada relació entre la qualitat i el
preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació
(el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs). A la resta de licitadors la distribució de la
puntuació es farà aplicant la formula següent establerta a la Instrucció de la Gerència Municipal
i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat a la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la
Instrucció aprovada per acord la Comissió de Govern el 15 de març de 2018 i publicada a la
Gaseta Municipal el 16 de març.
El criteri que se segueix per determinar l’oferta anormalment baixa és la comparativa entre els
preus. Es considerarà oferta anormalment baixa aquelles que superin un diferencial de 5 punts
per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15 punts respecte el
pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de les ofertes immediatament consecutives.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes
es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si presenten un
diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.
Les ofertes, que d’acord amb el plec, es puguin considerar anormals o desproporcionades,
s’exclouran, si s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors als que estableix el
conveni d’aplicació. També es rebutjarà l’oferta si no justifica l’obtenció dels preus a aplicar per
cada partida del plec tècnic i si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la
Unió, en el Dret Nacional, en els convenis col·lectius o en les disposicions de Dret Internacional
enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014.
2.

Per l’augment del termini de garantia previst al plec, 10 punts.
L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l’obra ja que motiva a
les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors materials per tal de no haver de fer
reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient fomentar aquest augment
de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de l’obra efectuada.
L'òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris envers la millora ambiental de
l’oferta en els plecs d'execució d'obres, segons indica la instrucció tècnica per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat en projectes d’obres. Un d’aquest criteris versa sobre les millores
relatives a la garantia de les instal·lacions i feines efectuades, mitjançant l'increment del
període de garantia establert en les prescripcions.
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El termini de garantia de l’obra establert al plec és de 12 mesos. Si l’empresa ofereix un
període de garantia total de l’obra igual o superior als 24 mesos s’atorgaran 10 punts, en cas
contrari la puntuació serà 0.

3. Per millorar l’aïllament acústic de la divisòria de cartró-guix entre el menjador de
personal i la sala de formació, 10 punts.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni pel
que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions i sales
de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con la diferència
de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el receptor.
El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en divisòries de
cartró-guix. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en aconseguir un major confort
acústic en els espais de treball.
La solució requerida al projecte per a la divisòria nova de cartró-guix entre el menjador de
personal (41) i la sala de formació (1), executada de paviment tècnic a cel-ras, exigeix un índex
global de reducció acústica ponderat (Ra) mínim de 51 decibels (dB).
Es valorarà l’execució de la divisòria nova de cartró-guix entre el menjador de personal (41) i la
sala de formació (1) amb sistema de divisòria de cartró-guix que millori l’aïllament acústic entre
peces diferents, i respecti els mínims establerts al projecte, atorgant la puntuació en base a la
següent proporció:
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) en 2
dB (de 51 a 53 dB), 6 punts
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) en 4
dB (de 51 a 55 dB), 10 punts
Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts

4.

Per millorar l’aïllament acústic de les divisòries de cartró-guix que delimiten les sales de
reunions, 25 punts.
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni pel
que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions i sales
de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con la diferència
de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el receptor.
El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en divisòries de
cartró-guix. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en aconseguir un major confort
acústic en els espais de treball.
La solució requerida al projecte per a les divisòries noves de cartró-guix que delimiten les sales
de reunions (1 i 2) executades de paviment tècnic a cel-ras, exigeix un índex global de reducció
acústica ponderat (Ra) mínim de 43 decibels (dB)
Les divisòries que delimiten les sales de reunions (1 i 2) són les següents:
 entre les peces 1 i 2
 entre les peces 2 i 3
 entre les peces 3 i 28
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entre les peces 2 i 28
entre les peces 1 i 28

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es valorarà l’execució de totes i cadascuna de les divisòries de la llista anterior amb sistema de
divisòries de cartró-guix que millori l’aïllament acústic entre peces diferents, i respecti els
mínims establerts al projecte, atorgant la puntuació en base a la següent proporció:
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) en 8
dB (de 43 a 51 dB), 15 punts
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) en
12 dB (de 43 a 55 dB), 25 punts
Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts

5.

Per millorar l’aïllament acústic dels vidres de mampares noves, 20 punts.
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni pel
que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions i sales
de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con la diferència
de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el receptor.
El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en mampares
noves de fusta i vidre. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en aconseguir un major
confort acústic en els espais de treball.
La solució requerida al projecte per a les mampares noves de fusta i vidre (F1, F2, F3, F4 i F5),
exigeix un vidre laminar de gruix mínim 5+5+1butiral, solució constructiva que suposa un índex
global de reducció acústica aparent (Rw) de 34 decibels (dB)
Es valorarà l’execució de totes i cadascuna de les mampares noves de fusta i vidre (F1, F2, F3,
F4 i F5) amb un tipus de vidre que millori l’índex global de reducció acústica aparent (Rw),
atorgant la puntuació en base a la següent proporció:
 per oferir un vidre amb un índex global de reducció acústica aparent certificada pel
fabricant (Rw) de 38 dB, 15 punts
 per oferir un vidre amb un índex global de reducció acústica aparent certificada pel
fabricant (Rw) de 39 dB, 20 punts
Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts

Criteris de desempat: tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en
aquest plec, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb menor percentatge de
contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.
Si hi hagués dos o més proposicions iguals que resultessin ser les ofertes econòmicament més
avantatjoses, es decidiria l’adjudicació d’aquestes mitjançant sorteig.
L’oferta s’ha de presentar d’acord amb el model indicat com a annex a aquest informe.
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8.- MESA DE CONTRACTACIO i/o COMITÉ D’EXPERTS
Donades les característiques del contracte i el seu import, és necessària mesa de contractació.
La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: L'Alcalde/essa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de Barcelona.
Vocals:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Titulars
1. Jordi Cases i Pallarès, Secretari general

Substituts
1. Maribel Fernández Galera, Secretaria Delegada
o bé, la persona que la substitueixi
2. Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General
2. L’interventor/a en qui delegui l’interventor
General en el seu cas
3. La Directora de Logística i Manteniment de la 3.El Cap del departament de Manteniment i Neteja.
Gerència de Recursos – Roser Crivellé i Yuste
Gerència de Recursos – Albert Giné i Borràs
4. La Cap de la Secció de Logística. Gerència de 4. Gestor de projectes de Logística i Manteniment
Recursos – Sònia Lobaco Poyatos
– Joan Carles Talens Soriano

9.- GARANTIA DEFINITIVA
D'acord amb els articles 107.1 i 159.4.f) LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini
de 7 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució de la
garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic
abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia
definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins
cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

10.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb l’acta de
comprovació de replanteig.
L'acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, s'efectuarà dins del termini
d’un mes des de la data de la formalització del contracte.
La prestació es realitzarà a l’edifici MediaTIC, situat al Carrer Roc Boronat, num 117 de Barcelona
Els treballs objecte d’aquest contracte pròpiament s’hauran d’executar seguint el les directrius marcades
al PPT i a la documentació gràfica inclosa al Projecte d’obres i en base a la planificació presentada per
l’adjudicatari i que la propietat haurà de validar.

11.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista s'efectuarà de
forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP, mitjançant certificacions mensuals
d’obra executada.
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Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses de forma
mensual al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació de la
corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies hàbils. Transcorregut
aquest termini, els documents es consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la
seva tramitació.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades
en la capçalera del present plec:






Codi de contracte: ...............
Òrgan de Contractació: Gerència
Departament econòmic: 0705
Departament destinatari: 06232057 Departament de Logística i Manteniment
Codi DIR3: LA0007014

12.- REVISIÓ DE PREUS
D'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu, atesa la
seva naturalesa.
13.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a persona responsable del contracte a la cap de la Secció de Logística de la Gerència
de Recursos la Sra. Sònia Lobaco Poyatos. Per resoldre consultes tècniques contactar al correu
electrònic: fm_ssgg@bcn.cat
D’acord amb l’article 62.2 LCSP, en els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte
seran exercides pel Director Facultatiu, d’acord amb l’establert en els articles 237 a 246 LCSP.
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents:
1.- Condicions especials d’execució de caràcter social:
1.1.- El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes
a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a
l'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no
justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a l'empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes deslliuradors.
1.2.- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
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Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.
1.3.- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
L’aplicació d’aquesta mesura continguda a la Guia de contractació pública social és adequada en
aquest cas perquè l’impacte econòmic a escala local sobre les petites i mitjanes empreses
subcontractistes és important.
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

2.- Condicions especials d’execució de caràcter ambiental:
Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte,
haurà de ser degudament gestionat o eliminat.
L’empresa adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental i de residus dels centres en els
camps vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar.
A mode d’exemple s’estableixen les següents condicions especials d’execució durant qualsevol tasca
associada al contracte:
2.1.- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats
durant l'execució del contracte.
2.2.- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.
2.3.- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació (eliminació de làmpades,
sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual
normativa mediambiental.
Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això que es
considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin amb les especificacions anteriors per
tal de contribuir a la protecció del medi ambient incident especialment en aquest aspecte en la línia de
les polítiques de sostenibilitat promogudes per l’Ajuntament de Barcelona.
L’adjudicatari del contracte no ha de tractar dades de caràcter personal. Per tant, no escau aplicar
mesures especials de seguretat en matèria de protecció de dades personals.
Obligacions del contractista:
Donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, el contractista haurà de
disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros,
que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament simultàniament amb la
formalització del contracte o amb anterioritat.
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15.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de
les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les
previsions de l’article 204 LCSP.
L’import previst per aquest concepte en aquest contracte és de 92.322,60 (IVA exclòs).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquestes modificacions sempre estarien englobades dins de les prestacions que s’han previst des de
l’inici com a integrants de l’objecte del contracte, i en cap cas serien modificacions substancials.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les
causes següents:
1.

La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en
l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no ha
fet viable comprovacions que afectessin als espais, minvant la possibilitat de detectar
aquest tipus de vicis.

2.

La necessitat de crear divisòries temporals per les obres o altres solucions tècniques
per minimitzar el soroll, modificar recorreguts d’accés, sectoritzacions d’obra o altres
actuacions per reduir molèsties de l'obra de cara al funcionament dels espais de treball
i oficines annexes, atès que les obres s'executaran en una zona de l’edifici, plenament
en ús.

3.

Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els
càlculs inicials o augment de superfícies en fase d'obra.

4.

La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència
d’indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les
instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb
alimentació elèctrica.

5.

La necessitat d'instal·lar medis auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als
usuaris de l'edifici o als sistemes crítics de l’edifici en cas de haver-se de portar a
terme dins dels horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o
de seguretat, no es poden fer fora d'horari laboral.

La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i de
l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per
a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per al contractista.
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons i la/es que hagi proposat l’adjudicatari en la
seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta modificació requerirà
l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la
seva formalització en document administratiu.

16.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
Abans d'iniciar l'obra, en el termini màxim d'una setmana des de la signatura del contracte, el
contractista haurà de entregar a la Direcció d'Obra i la Propietat, per a la seva validació o modificació, el
Planning de l'obra englobant totes les feines. La DO i la propietat podran modificar la planificació
segons la seva priorització. També en el termini màxim d'una setmana des de la signatura del contracte,
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el contractista haurà de entregar al Coordinador de Seguretat i Salut i la Propietat, per a la seva
validació o modificació, pla de seguretat i salut específic per l’actuació.
La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP.
Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

A partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que serà d’un any, d’acord amb el que
preveuen els articles 210.3 i 243.3 de la LCSP, o l’ofertat per l’empresa, en el seu cas.
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del
contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi transcorregut el
termini de garantia.

17.- SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació dels treballs,
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L’incompliment
d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215
LCSP.
L'empresa contractista podrà subcontractar treballs però la figura del cap d’obra i l’encarregat d’obra,
així com la figura de recurs preventiu per aquesta obra haurà de recaure en personal propi de
l’empresa, no es podrà subcontractar, atesa l’especial rellevància, d'acord amb la previsió de l'article
215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin cobertes per personal propi
de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a l’empresa per tal que siguin coneixedors i
puguin aplicar els seus protocols interns de funcionament en el transcurs de l’execució de l’obra. Són
els responsables per part de l’empresa contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la DF i
la Propietat, a més d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites per l’obra
en particular, que ha de supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu (figures de solvència
tècnica a adscriure a l’execució del contracte)
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que
estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà verificar el compliment
d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions d’euros o
subcontractació que representi un import superior a 30% del preu. El responsable del contracte podrà
requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes. Així
mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui
el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

18.- CESSIÓ
En aquest contracte resta prohibida la cessió.

19.- DEMORA EN LA PRESTACIONS
Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les següents penalitzacions, en relació amb el preu del contracte:
a) Acords de compliment de l’execució de l’obra
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Per a l’avaluació del compliment amb l’execució de l’obra, es comprovarà de forma mensual (a cada
certificació) el percentatge d’obra executada segons els plans facilitats i els requeriments específics del
plec de prescripcions tècniques del contracte. Es recorda que caldrà facilitar la planificació programada
en el Planning d’obra que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i la Propietat.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Aquest percentatge d’obra executada es calcularà de la següent manera:

On:
GCOE= Grau de Compliment de la Obra Executada
OP = Obra Planificada (en cada fase o període)
OE = Obra Executada (en cada fase o període)
El baix percentatge de GCOE podrà donar lloc a penalitzacions econòmiques sobre la totalitat de la
certificació mensual.
b) Penalitzacions associades a la execució de la obra
A continuació s’exposa la formulació pel càlcul de les penalitzacions associades a l’indicador de
compliment de termini d’execució parcial detallat en el punt anterior.
Aquest indicador tindrà associada una penalització en funció del nivell de qualitat que s’assoleixi.
Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment de la obra executada (explicat en el punt
anterior):
GCOE
90 < GCOE < 100
80 < GCOE < 90
70 < GCOE < 80
60 < GCOE < 70
GCOE ≤ 60

% Penalització
0
5
10
15
20

Aquestes es computaran segons la certificació del mes on s’hagi esdevingut l’incompliment i s’aplicaran
al mes següent al de la imposició de la penalitat. Si la penalització ocorregués al mes que dona lloc a
l’última certificació del contracte, es computaria i s’aplicaria sobre aquesta.

20.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les previstes habitualment.

21.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les previstes habitualment.
En el cas que hi hagi penalitzacions pel termini d’execució en 2 mesos consecutius o en 3 mesos durant
l’execució del contracte, l'Ajuntament de Barcelona podrà rescindir el contracte amb l'empresa
adjudicatària.
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SOL·LICITO es facin els tràmits oportuns amb el fi d’iniciar l’expedient per la contractació de “OBRES
DE REFORMA de la planta tercera de l’edifici MEDIATIC al carrer Roc Boronat, 117, de Barcelona”, en
la modalitat de contracte obert simplificat per un import total de 558.551,74 € IVA inclòs, condicionat a la
existència de consignació pressupostària escaient i suficient.

Roser Crivellé Yuste
D Logística i Manteniment
Gerència de Recursos

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Sònia Lobaco Poyatos
Cap de Secció de Logística
D Logística i Manteniment
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ANNEX: MODEL OFERTA (CRITERIS AUTOMÀTICS)

Qui sota signa el/la senyor/a...................................................................................................... DNI/NIE
núm................................................................................... , en nom propi / en qualitat de representant
legal de la persona física/jurídica...........................................................................................................
amb NIF núm.……………………………….. i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de
..............................., núm. contracte ..............., núm. expedient ................... es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques: 1

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.- Oferta econòmica:
a) que està assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació de ..................., núm.
contracte ..............., núm. expedient ................... , i del projecte i del replanteig, si escau; b) que
considera el projecte amb suficient definició per ser executat sense noves determinacions; c) que es
compromet a realitzar les obres amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules
administratives particulars per el preu de ................................................................................. euros (en
lletres i xifres), amb el següent desglossament:
Preu sense IVA
(pressupost execució material + despeses generals + ... euros
benefici industrial)
Tipus IVA ( ...
Import IVA
%)
Preu del contracte

(1)

... euros

(2)

... euros

(1) + (2)

2.- Augment del termini de garantia:
Marcar amb una “X”:
Compromís d'augmentar el període de garantia 12 mesos addicionals
(total garantia de 2 anys)

Sí
No

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.

3.- Millora de l’aïllament acústic de la divisòria de cartró-guix entre el menjador de personal i la
sala de formació:
Marcar amb una “X”:
Compromís de solució que millori l’índex global de
reducció acústica ponderat (Ra)

Sí, Millora en 2 dB (de 51 a 53 dB)
Sí, Millora en 4 dB (de 51 a 55 dB)
No

1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) signarà el representant designat en nom de la UTE i
s’identificaran les empreses que en formaran part.
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*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.
Caldrà presentar per escrit les fitxes tècniques dels productes on hi figuri les dades específiques per
aconseguir aquesta millora. No es puntuarà si no es presenta aquesta documentació en el moment de
presentar l’oferta.

4.- Millora de l’aïllament acústic de les divisòries de cartró-guix que delimiten les sales de
reunions:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Marcar amb una “X”:
Compromís de solució que millori l’índex global de
reducció acústica ponderat (Ra)

Sí, Millora en 8 dB (de 43 a 51 dB)
Sí, Millora en 12 dB (de 43 a 55 dB)
No

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.
Caldrà presentar per escrit les fitxes tècniques dels productes on hi figuri les dades específiques per
aconseguir aquesta millora. No es puntuarà si no es presenta aquesta documentació en el moment de
presentar l’oferta.

5.- Millora de l’aïllament acústic dels vidres de mampares noves:
Marcar amb una “X”:
Sí, vidre amb un índex
acústica aparent certificada
Compromís de solució que millori l’índex global de de 38 dB
reducció acústica aparent (Rw)
Sí, vidre amb un índex
acústica aparent certificada
de 39 dB
No

global de reducció
pel fabricant (Rw)
global de reducció
pel fabricant (Rw)

*Marcar amb una creu X el compromís assolit, en el seu cas.
Caldrà presentar per escrit les fitxes tècniques dels productes on hi figuri les dades específiques per
aconseguir aquesta millora. No es puntuarà si no es presenta aquesta documentació en el moment de
presentar l’oferta.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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