INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE
D’EXECUCIÓ DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA COTET, DE PREMIÀ DE DALT. CLAU: CAP15346.A.
1)

Antecedents

Atès que les obres “Execució de les obres del nou CAP Cotet, de Premià de Dalt, Clau: CAP-15346.A”
es van licitar en dos lots, CAP-15346-L1 i CAP-15346-L2, i ambdós van resultar deserts, el 25 d’abril
de 2019 el Servei Català de la Salut, va encomanar a Infraestructures.cat l’actualització de la
redacció del projecte actualitzat del nou Centre d’Atenció Primària Cotet, de Premià de Dalt. Clau:
CAP-15346.A.
El 28 de maig de 2019 el Servei Català de la Salut aprovà el projecte corresponent a les obres
“Execució de les obres del nou CAP Cotet, de Premià de Dalt, Clau: CAP: 15346.A. i es regularitzarà
en el proper Pla Economicofinancer que Infraestructures.cat ha presentat al Govern de la
Generalitat de Catalunya.
2)

Objecte del Contracte

L’objecte del contracte inclou l’execució de les obres per a un nou Centre d’Atenció Primària a
Premià de Dalt.
Es tracta d’un Centre d’Assistència Primària amb una previsió de 1.216,00 m2 de superfície
construïda.
La distribució d’espais d’ús públic i de personal en una sola planta baixa permet una interrelació de
les diferents àrees d’una forma funcionalment eficient.
L’edifici compta amb un sol accés de públic realitzat a través d’un espai exterior protegit per un
porxo.
El vestíbul d’accés està controlat per l’Àrea de recepció i administració.
Els espais d’atenció s’organitzen en pinta a les façanes nord i sud, una gran sala central de doble
alçada constitueix la Sala d’Espera. L’extrem est d’aquest espai queda tancat per l’aula d’educació
sanitària.
Els espais destinats al personal i magatzems es troben agrupats annexes a la zona de Recepció i
Administració. Un passadís exclusiu independitza aquesta àrea de la zona de públic.
Annex a la recepció es situen els dos blocs de lavabos adaptats destinats al públic.
L’alçada de l’edifici correspon a un sol nivell de planta Baixa per els espais destinats als usuaris. En
una planta primera i a coberta, s’agrupen els espais destinats a instal·lacions.
3)

Divisió en lots

Aquesta actuació es va licitar en dos lots; CAP-15346-L1 i CAP-15346-L2.
Respecte al Lot 1, l’empresa adjudicatària informa en data 11 de febrer de 2019 de la impossibilitat
de mantenir l’oferta econòmica presentada a la licitació, per la qual cosa es va donar per retirada
l’oferta.
El dia 27 de febrer de 2019, es va declarar deserta la licitació del contracte “Execució de les obres
de Construcció del nou Centre d'Atenció Primària Cotet, de Premià de Dalt. Clau: CAP-15346-L1”,
atès que cap empresa licitadora va mantenir la seva oferta.
Respecte al Lot 2, el 4 de desembre de 2018 es va declarar deserta la licitació del contracte
“Execució de les obres de Construcció del nou Centre d'Atenció Primària Cotet, de Premià de Dalt.
Clau: CAP-15346-L2”, atès que cap empresa va presentar oferta.

Atès els antecedents exposats anteriorment, creiem que és molt més atractiu per les empreses
licitadores licitar les obres en un sol expedient i no preveure la divisió en Lots.
Per tal de no demorar la licitació d’aquestes obres, procedim a la licitació d’aquesta actuació com a
lot únic.
4)

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.
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 3.102.592,10 euros (IVA inclòs), d’acord amb
el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.
5)

Termini del contracte.

La durada prevista del contracte és de 14 mesos, comptadors a partir de la data de formalització de
l’Acta de replanteig.
6)

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 tipus
aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes d’obres, es proposa
aplicar els criteris de solvència següents:
Classificació:

Grup C 2, 4 i 6, Categoria 4

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
7)

Condicions especials i essencials del contracte

Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 39.2. del Plec, a
efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:
Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu
del contracte.
Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial.
b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec,
d’acord amb l’article 76 de la LCSP.
8)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament) és de 100 punts. La ponderació entre criteris econòmics i els
relacionats amb la qualitat d’execució s’ha fixat al 50%.
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,375 punts per cada 1% d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 50 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 4 conceptes:





Experiència del Cap d’obra assignat en actuacions similars a la de l’objecte del contracte (6
punts).
Aplicació metodologia BIM (4 punts)
Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de
donar resposta a una sèrie d’apartats definits (37 punts).
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora
(3 punts).

Els dos primers es consideren criteri objectius d’avaluació automàtica, mentre que els 2 darrers,
que sumen 40 punts, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del
contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants com són, l’experiència del Cap d’obra, el
nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a construir, i els procediments que tingui establerts l’empresa
a l’hora d’assegurar la qualitat, la minimització de l’impacte ambiental i les necessàries condicions
de seguretat.
La valoració de l’equip responsable, concretament l’experiència del Cap d’Obra, com a criteri
d’adjudicació de la present licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’experiència de la
figura del Cap d’Obra, donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en
l’obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest perfil
tècnic té assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte següents:
-

-

Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.
Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del punt
de vista executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals dels
mateixos.
Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir els
requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de l’obra.
Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra.
Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció
d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat.
Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la
Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra, del Coordinador de Seguretat i Salut i de
Infraestructures.cat.

-

-

Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.
Durant l’execució del contracte, una eventual substitució d’aquest perfil humà requeriria
que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim equivalent a
l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.
Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i econòmica
del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència en obres similars,
als efectes d’una bona gestió de la present.

Així mateix és rellevant, el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els Laboratoris de
Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les instal·lacions, sigui
controlada pel Cap d’Obra.
L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació, en aquest cas, és una
garantia de les vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent a les seves
característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita
experiència, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execució del contracte.
Les característiques i qualitats
específiques del Cap d’obra proposat per l’adequat
desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la qualitat de l’execució
de la construcció del nou Centre d’Atenció Primària de Premià de Dalt, pels següents motius que es
desenvolupen a continuació.
En primer lloc el contracte que ens ocupa, amb un pressupost de licitació de 3.102.592,10 € (IVA
inclòs), per l’execució d’una obra nova d’un equipament de la tipologia per a ús sanitari, amb 1.216
m2 de superfície construïda, respon a una determinada complexitat en la seva execució respecte
altres tipologies constructives de menor abast (com podria ser l’habitatge) amb sistemes
estructurals, tancaments, acabats i sobretot, instal·lacions més sofisticades, a la vegada que per la
seva destinació a ús com equipament públic, i per tant destinat a una utilització amb ocupacions
altes, requereix un conjunt de condicionants específics tant de caire tècnic, com normatiu i de
necessitats, a tenir presents durant el desenvolupament i coordinació de les obres, així com amb
posterioritat durant la utilització del centre d’atenció primària, per el seu manteniment específic.
En la licitació objecte del present informe, als efectes de procedir a l’avaluació de la l’experiència
del Cap d’obra, es consideraran com actuacions similars qualsevol obra de nova construcció o de
reforma, ampliació i millora d’edifici per equipament, tant de titularitat pública o privada,
destinat als usos docent, sanitari, assistencial, cultural o esportiu, que acreditin un import mínim
d’execució de contracte de 1.200.000,00 € (IVA no inclòs), import que es consideren adequat per
aquesta licitació.
Totes aquestes tipologies indicades anteriorment, i el que ens ocupa en particular, dins el seu àmbit
sanitari, precisa incorporar els requeriments normatius específics del Codi d’Accessibilitat de
Catalunya, (D. 135/1995), del DB SUA-9 d’Accessibilitat del CTE, i els propis per el compliment dels
requisits bàsics d’utilització establerts a la LOE, de manera força més restrictius en la seva aplicació
que per altres tipologies constructives, com poden ser els edificis destinats a habitatge.
Aquestes ocupacions, presents en els equipaments que s’han determinat com actuacions similars,
impliquen també la incorporació de requeriments constructius i prestacions de l’edifici per la
protecció contra-incendis, que comporten una determinada complexitat, davant la qual
l’experiència en la correcta execució de les mateixes entenem que resulta summament important
per la seguretat que comportarà a les persones.

Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre
destinat a equipament com és el que es licita, respecte d’altres tipologies d’edificis a considerar ,
correspon al comportament enfront el so i aïllament del mateix. Especialment pel que fa al
compliment del CTE DB-HR, Document Bàsic Protecció davant del soroll, on per un edifici
d’aquestes característiques , els condicionants són clarament diferents en relació a altres tipologies
d´ús més privatiu o residencial.
Finalment, qualsevol actuació com la que és objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament de
les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i requeriments
normatius establerts per l’Administració, que regula introduint elements d’estandardització que
unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que han estat contrastades amb
l’experiència en el seu ús, manteniment assumible i una eficient sostenibilitat ambiental. En aquest
cas l’experiència que pugui haver desenvolupat el Cap d’Obra en l’execució d’obres de tipologia i
abast similar el faculta amb el seu coneixement aplicat, per resoldre satisfactòriament el conjunt
d’especificitats i solucions, amb la seva correcta previsió, programació i correcta execució suposa
un valor afegit de l’oferta que incideix significativament en l’execució del l’obra.
Es considera que l’experiència del Cap d’Obra proposat per part dels licitadors per l’execució del
contracte, és un element directament relacionat amb la qualitat professional, i per tant amb
l’oferta de l’obra, directament relacionada amb l’objecte del contracte, en tant que pot afectar de
manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva
valoració com a criteri d’adjudicació del contracte.
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