Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Direcció d’infraestructures i Espai Urbà

Es sol·licita el tràmit de licitació del contracte del servei de redacció dels projectes executius de
les actuacions d’adaptació dels túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes

i instal•lacions

associades a la Instrucció Tècnica de Túnels amb mesures de contractació pública sostenible i

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

a aquest efecte,

INFORMO
Objecte, termini d’execució i pressupost d’execució:
L’objecte del present contracte és la redacció dels estudis informatius i projectes constructius que
integren el conjunt d’actuacions per l’adaptació dels túnels de Vila olímpica, Pedralbes i Borràs (inclòs
el ramal IJ) a la Instrucció Tècnica De Túnels (ITT) de la ciutat de Barcelona.
Motius que justifiquen l’interès i necessitat municipal de la seva contractació:
L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el programa INMAB (“Interconexión de redes, puerto,
aeropuerto y gestión óptima del tráfico en el Área Metropolitana de Barcelona, Nodo del corredor
Europeo del Mediterráneo”) en el marc del programa de la Unió Europea de suport a les xarxes de
transport transnacionals TEN-T, que pretén millorar la mobilitat de mercaderies i passatgers a la UE per
al seu cofinançament. Concretament en el programa: Connecting Europe Facility 2014-2020; Objectiu
3.3.5. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the core network, including urban
nodes. Prioritat: Urban Nodes.
La valoració total del projecte INMAB és de 2,5 M € (sense IVA). Aquest ha estat aprovat i per tant la
Unió Europea subvencionarà aquest projecte amb el 50% del seu cost (1.250.000€).
Les activitats 4 a 8 del projecte son les corresponents a la redacció dels estudis informatius i projectes
constructius de les actuacions diagnosticades en les activitats anteriors (1, 2 i 3). De l’anàlisi de la
situació actual i les necessitats futures per a les Rondes s’ha determinat que es necessària l’adaptació
dels túnels de Rondes a l’actual Instrucció Tècnica de Túnels per tal de posar-los al dia en termes de
normativa i d’aquesta forma millorar la seva seguretat i operativitat. El present contracte te per objecte
fer l’adaptació dels túnels mes prioritaris de la B-20: l’Oreneta, Borràs i Pedralbes.
Per tal de realitzar les funcions a dalt referides és requereix de medis personals (tècnics especialistes i
personal qualificat) i materials que no estan disponibles en el Departament de Grans Infraestructures,
responsable del projecte INMAB, per la qual cosa es fa necessari i imprescindible la contractació de un
equip redactor

que pugui realitzar les funcions indicades en el plec tècnic, així com aportar els

recursos necessaris per al desenvolupament de les seves tasques.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 27/01/2021 a les 15:14, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 27/01/2021 a les 16:06, que dóna el vistiplau.

Per a realitzar aquestes funcions es fa necessari la contractació d’un equip organitzat amb una
qualificació

i experiència en la redacció d’estudis tècnics i projectes executius relacionats amb la

temàtica necessària en el plec adjunt, donat que la seva tasca està directament relacionada amb la
qualitat del encàrrec i del projecte a realitzar.
L’ execució d’aquest contracte radica de manera integra en el treball intel·lectual de l’equip que aporti
l’adjudicatari.

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

Les funcions i treballs previstos al present contracte estan descrites en el Plec de Clàusules Tècniques
Particulars.
(1)

Aquesta actuació és de competència municipal i té com a objectiu garantir la correcta prestació
dels serveis esmentats, d’acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques.

(2)

L’Ajuntament no pot fer-ho directament per no disposar dels mitjans materials i humans
necessaris per portar-ho a terme. Per aquest motiu, es considera imprescindible la contractació
externa.

(3)

El preu de licitació es calcula, com a màxim, en 433.229,63 euros (IVA inclòs), amb el detall
següent: 358.041,02 euros en concepte de pressupost net i 75.188,61 euros en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
El Valor estimat és el següent = 358.041,02

(4)

La durada d’aquest contracte es preveu de 13 mesos, a partir del dia següent a la seva
formalització.

(5)

D’acord amb l’objecte, es tracta d’un contracte de serveis. Es proposa la utilització del
procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article

131.2 LCSP, com a un

procediment ordinari d’utilització preferent. Tramitació ordinària.

(6)

El 100% del pressupost d’aquesta licitació correspon a serveis.

(7)

D’acord amb el Decret d’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’aplica
mesures:

a. Pressupost màxim de licitació desglossat
b. Valoració del preu

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 27/01/2021 a les 15:14, que informa;
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les següents

c.

Oferta anormalment baixa (per no adequació de l'oferta als costos salarials)

d. El pagament del preu a les empreses subcontractades.
e. L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
f.

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
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g. Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals
h. Compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la redacció
de projectes d’obres

(8)

Definició de lots:

Aquest contracte es dividirà en els següents LOTS:
-

Redacció del projecte executiu de les actuacions d’adaptació del túnel de Vila Olímpica i
instal•lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels

-

Redacció dels projectes executius de les actuacions d’adaptació dels túnels de Borràs i
Pedralbes i instal•lacions associades a la Instrucció Tècnica de Túnels

Les empreses licitadores podran presentar la seva oferta a qualsevol dels dos LOTS, però només es
podrà adjudicar a una mateixa empresa un únic LOT. Les empreses hauran d’indicar a la seva oferta
l’ordre de preferència. D’acord amb l’article 99 de la LCSP, s’estableix que en el cas de que un dels lots
es quedi desert com a conseqüència de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, un mateix licitador podrà
ser adjudicatari de mes d’un lot.

(9)

Solvència econòmica i financera
D’acord amb l’art. 87 LCSP, el volum anual de negoci referit al millor dels tres últims exercicis
ha de tenir un valor igual o superior al 1,5 del Valor anual mitja del lot al què correspon l’oferta.

(10)

Solvència tècnica o professional
D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels
últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte
d'aquest contracte ha de ser com a mínim el 70% de l’anualitat mitjana del lot al què es
correspon l’oferta.

(11)

Criteri de desempat:
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(12)

1

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.

2

Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.

3

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà
mitjançant sorteig. Obligatori

Subcontractació:
No es podran subcontractar les feines de Direcció i Gestió del projecte

(13)

Sistemes de informació
Indicar:
L’adjudicatari utilitzarà sistemes de informació

SI/NO

Aquests sistemes són:
o
o

propietat municipal
adjudicatari

Nivell de seguretat que cal aplicar al sistema d’informació per part del proveïdor::
o
o
o

(14)

Alt
Bàsic
Mitjà

Pressupost net (IVA exclòs):

Import €

Costos directes: costos salarials

300.874,81 €

Costos salarials
TOTAL

300.874,81 €

costos indirectes
Despeses generals d’estructura

39.113,73 €
Total costos indirectes

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES
Benefici industrial
TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES+BI

39.113,73 €
339.988,54 €
18.052,48 €
358.041,02 €

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Tècnic, el dia 27/01/2021 a les 15:14, que informa;
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El pressupost es desglossa de la següent manera per als dos lots:

LOT 1

Import €

Costos directes: costos salarials

154.010,74 €
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Costos salarials
TOTAL

154.010,74 €

costos indirectes
Despeses generals d’estructura

20.021,40 €
Total costos indirectes

20.021,40 €
174.032,14 €

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

9.240,64 €

Benefici industrial

183.272,78 €

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES+BI

LOT 2

Import €

Costos directes: costos salarials

146.864,07 €

Costos salarials
TOTAL

146.864,07 €

costos indirectes

19.092,33 €

Despeses generals d’estructura
Total costos indirectes
TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES
Benefici industrial
TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES+BI

19.092,33 €
165.956,40 €
8.811,84 €
174.768,24 €

Les despeses de personal s’han calculat prenent com a referència les retribucions salarials
establertes en el conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis
tècnics 2019 (codi de conveni núm. 99002755011981) publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona el 18 d’octubre de 2019
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Categoria Professional

Nro. Lot 2

TOTAL

1

1

2

55.402,80 €

1

1

2

49.600,92 €

1

1

2

49.600,92 €

NIVELL 1 - LICENCIADOS Y
TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO
UNIVERSITARIO Y ANALISTA
NIVELL 1 - LICENCIADOS Y
TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO
UNIVERSITARIO Y ANALISTA
NIVELL 1 -LICENCIADOS Y
TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO
UNIVERSITARIO Y ANALISTA

SUPERVISOR

TÈCNIC D’OBRA CIVIL
TÈCNIC
D’INSTAL·LACIONS
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Nro. Lot 1

Total anual

DELINEANT

NIVELL 4 - DELINEANT
PROJECTISTA

1

1

2

28.197,36 €

ADMINISTRATIU

NIVELL 5 - OFICIAL 1ª
ADMINISTRATIU

1

1

2

19.304,57 €

BIM COORDINATOR

NIVELL 1 - LICENCIADOS Y
TITULADOS 2.º Y 3.er CICLO
UNIVERSITARIO Y ANALISTA

1

1

2

37.596,61 €

S’inclou el “complement relacionat amb el cost mercat” ja que els perfils professionals adscrits al
contracte corresponen amb el d’un personal qualificat i amb uns requeriment en formació continuada
elevats que cal remunerar pels seus coneixements previs i per el seu alt grau d’especialització.

Per tot això, proposo:
La contractació del servei de redacció dels projectes executius de les actuacions d’adaptació dels
túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes
Túnels, d’acord

i instal•lacions associades a la Instrucció Tècnica de

amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques, i amb mesures de

contractació pública sostenible, per un pressupost total de licitació de 433.229,63 € (IVA inclòs), amb el
desglossament següent: 358.041,02 € en concepte de pressupost net, i 75.188,61 € en concepte
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, a càrrec dels pressupostos municipals següents:

Any
2021
2022

Base
165.394,33
192.646,69
358.041,02

IVA
34.732,81
40.455,80
75.188,61

Total
200.127,14
233.102,49
433.229,63
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