INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT I CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL AL PROJECTE
EXECUTIU REVISAT D'UN ESPAI DE MEMÒRIA, MONUMENT PRESÓ DE DONES DE LES
CORTS, AL XAMFRÀ NORD‐EST DELS C. JOAN GÜELL I EUROPA.
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 creació d’un àmbit d’espai públic pacificat dintre
de l’espai de la Presó, de manera que la seva memòria es converteixi en un element positiu
que celebra l’espai públic com a lloc cívic, de memòria, de trobada i de record, i que el seu
valor estimat és 325.845,34 € (IVA no inclòs),es proposen els següent criteris de solvència1:
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea,
hauran de disposar de la classificació següent:
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 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:

Solvència tècnica o professional: Obres executades. L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior
execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup
de classificació a que correspon la present licitació de les que al menys dues (2) d’elles
s’acrediti que tenen un import anual, cadascuna, sense incloure els impostos de, com a
mínim, 162.922,67 euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la
licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per ella,
sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els
termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la
condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora
l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella
en el capital social d’aquesta.
1

En cas que procedeixi la classificació, establir la classificació que procedeixi. Mai es podran demanar més de
TRES classificacions.
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Al marge de les figures de Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, del
Delegat d’Obra i del Responsable de l’ambientalització de l’obra, les posicions clau per
a l’execució de l’obra objecte de la present licitació són:
‐

Posició de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de
licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat,
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

‐

Posició d’Encarregat d’Obra:
Responsable de l’execució material del projecte constructiu, coordinant i
organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació
prevista.

‐

Posició de Tècnic de Prevenció de riscos laborals:
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les
mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de
seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.

Solvència econòmica: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 228.091,74 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al
període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el
requeriment podrà ser proporcional.

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. 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.
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B. Derivats de canvis en el materials/equips instal∙lacions a emprar per tal d’atendre a
nous canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de
models per part del mantenidor, etc.
C. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents
(guàrdia urbana, bombers, mobilitat... etc.).
D. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre
que aquestes siguin sol∙licitades per les autoritats competents.
E. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les
immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que
millorin l’eficiència energètica.
F. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats
prestadores de serveis.
G. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigències del mateix.
H. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de
l’Administració actuant.
I. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal
de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents.
J. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs
per tal de minoritzat les immissions a la circulació, sempre que sigui sol∙licitada per les
autoritats competents.
K. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies
vegetals previst al projecte.
L. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports,
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs.
M. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades
per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o
aturada de les obres.

4.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les
enumerades a continuació:
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos
per la normativa.
Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les
que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta,
Millores sobre salaris,
Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa,
I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il∙legal amb un
país considerat paradís fiscal.
i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta.

5. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE
D’OBRA SIMILAR:
Al marge de les figures de Responsable de la implantació de l’obra al domini públic, del
Delegat d’Obra i del Responsable de l’ambientalització de l’obra, les posicions clau per a
l’execució de l’obra objecte de la present licitació són:
‐

Posició de Cap d’Obra:
La seva experiència li permetrà identificar dificultats potencials que poden
aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades
amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis.

‐

Posició d’Encarregat d’Obra:
La seva experiència li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar
l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives factibles, i organitzar
amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents equips de
treball.

‐

Posició de Tècnic de Prevenció de riscos laborals:
La seva experiència li permetrà identificar i anticipar riscos associats a la tipologia
d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació.

Per tal d’aconseguir una millor execució dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i
seguretat, millorant inclús el cost i termini, és important tenir en consideració
l’experiència, en treballs similars, de les persones que desenvoluparan les funcions de
Cap d’Obra, Encarregat d’Obra i Tècnic de Prevenció.
Per tant, l’experiència d’aquest personal clau per a l’execució del contracte afecta de
manera significativa a la seva millor execució.
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A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules
automàtiques és l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars, entenent per
actuacions similars obres de:
• obres d’urbanització executades en entorns urbans en els darrers DEU (10) anys,
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 100.000 € (PEC, IVA no
inclòs),
• o una dimensió mínima de 195,45 m2.
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) ha de quedar delimitat pels següents valors:


Import de referència (IR) = 300.000 €

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d’Infraestructures
Barcelona, a 18 de gener de 2019
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