DEP. DE LA PRESIDENCIA

ASSUMPTE: Informe complementari relatiu a la contractació administrativa de
les obres de reforma de la instal·lació de la climatització del Palau CentellesSolferino, i l’edifici annex situat al carrer de Gegants, 2 de Barcelona. Expedient
PR-2020-141
De conformitat amb l’establert en l’informe jurídic de data 8 de maig de 2020, s’efectuen les
següents correccions a la documentació tècnica que ha elaborat la Sub-direcció General
d’Obres i Serveis que forma part de l’expedient PR-2020-141 que queda redactada de la
forma següent:
1.

Consideració jurídica primera:

L’apartat 6 de l’informe proposta de data 24 de gener de 2020 queda redactat de la forma
següent:
6. Divisió del contracte en lots
Es fa constar que aquest contracte no està dividit en lots, l’article 99 de la LCSP, estableix la
regla general de la divisió en lots del contracte, si bé preveu uns motius vàlids que s’hauran
de justificar a l’expedient, d’acord amb els quals l’òrgan de contractació podrà no dividir el
contracte en lots.
En aquest mateix sentit la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per
la qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic estableix que la justificació de la no divisió
en lots s’ha de fonamentar en criteris tècnics, en els termes establerts a l’article 99.3.b) de la
LCSP, quan la realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del
contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució.
Aquest és precisament el criteri que cal aplicar en aquesta contractació perquè tècnicament
no es possible executar de forma independent el conjunt d’actuacions previstes en el projecte
executiu de l’obra que ara es contracta, sinó que es necessari executar-les de forma conjunta
a través d’una única empresa ja que les obres agrupen un conjunt d’actuacions de caràcter
multidisciplinari que suposa en cas d’intentar dividir-lo en lots un fraccionament de l’objecte
del contracte que impossibilitaria la coordinació de les obres i una correcta execució del
projecte executiu, afectant per tant, la solució tècnica final prevista en el projecte.
2.

Consideració jurídica tercera apartats 3.3 i 3.4:

3.3 D’acord amb les consideracions de l’informe jurídic, s’ha modificat la lletra B.3 del QC el
sistema de determinació del preu del contracte és a preus unitaris.
3.4 S’afegeix un aclariment a la desviació decimal que es pot observar en la taula que
desglossa el pressupost base de licitació inclosa en el subapartat 9.1 i en el proposo de
l’informe proposta de data 20 de gener de 2020, en el sentit següent:
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El pressupost base de licitació s’estableix en la quantitat de 1.838.824,90€, dels quals
1.519.690,00 € corresponent al preu del contracte i 319.134,90 € a l’IVA suportat, d’acord
amb la següent distribució anual:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Anualitats

Import sense Iva

IVA

P. Base de
licitació

2020

379.922,50

79.783,73 €

459.706,23 €

2021
Total

1.139.767,50
1.519.690,00 €

239.351,18 €
319.134,90 €

1.379.118,68 €
1.838.824,90 €

Els càlculs que figuren la taula anterior han estat arrodonits a dos decimals i s’han adaptat al càlcul centesimal que efectua de
forma automàtica l’aplicatiu GEEC (Gestor Electrònic d’Expedients de Contractació.

3.

Consideració jurídica cinquena apartats 5.1 i 5.2:

3.1

criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un judici de valor

Informe proposta: L’apartat 12 de l’informe proposta de data 24 de gener de 2020 queda
redactat de la forma següent:
12. Criteris d’adjudicació de les ofertes
Per dur a terme la valoració de les ofertes que es presentin, i de conformitat amb el que
estableixen els articles 145 i següents de la LCSP, s’utilitzaran els següents criteris
d’adjudicació, amb les corresponents màximes puntuacions:
La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d’adjudicació
serà de fins a 100 punts, distribuïts de la següent forma:
Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
A1.
A2.
A3.

Programa de planificació i metodologia de treball relativa a l’execució de les
obres. Fins a 15 punts.
Mesures aportades per les empreses en matèria de protecció de l’edifici
durant l’execució de les obres. Fins a 18 punts.
Composició i especialització dels equips. Fins a 15 punts. Dividits de la forma
següent:
- Composició i especialització professional dels equips d’instal·lació de
la climatització i dels equips d’obra civil (fins a 7 punts)
- Experiència del cap d’obra proposat per l’execució del projecte de les
obres de climatització (fins a 8 punts).

Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
B.1
B.2

Oferta econòmica. Fins a 40 punts
Ampliació del període de garantia. Fins a 12 punts

L’ Annex 3 del PCAP; queda redactat de la forma següent:
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A1. Programa de planificació i metodologia de treball relativa a l’execució de les
obres. Fins a 15 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar una memòria explicativa sobre la seva
proposta d’execució de l’obra.

DEP. DE LA PRESIDENCIA

La proposta és valorarà de la forma següent:
-

La proposta de planificació de l’obra amb el seu cronograma. Fins a 7 punts.
La proposta d’implantació de l’obra amb indicació de la metodologia de treball que,
com a mínim, haurà d’incloure la proposta de gestió dels recursos, la gestió dels
materials i la gestió dels residus de l'obra. Fins a 8 punts.

No seran puntuades aquelles propostes que no tinguin en compte l’execució en 2 fases, no
es considerin viables tècnicament, no estiguin justificades o suposin un cost addicional.
A2. Mesures aportades per les empreses en matèria de protecció de l’edifici durant
l’execució de les obres. Fins a 18 punts
Es valoraran:
Les propostes que efectuïn les empreses licitadores que superin les mesures establertes en
l’estudi de seguretat i salut especialment aquelles que afectin als següents àmbits:
-

Protecció contra incendis. Fins a 8 punts.
Protecció i impermeabilització de les actuacions en cobertes. Fins a 5 punts.
Protecció dels elements singulars i històrics. Fins a 5 punts.

No seran puntuades aquelles propostes que no es considerin viables tècnicament, no
estiguin justificades o suposin un cost addicional.
A3. Composició i especialització dels equips de treball. Fins a 15 punts
Dividit de la següent forma:
-

Composició i especialització professional dels equips de treball (instal·lació de
la climatització i obra civil) (fins a 7 punts): les empreses hauran d’indicar la
composició, l’especialització, la dedicació presencial dels diferents membres de l’equip
proposat.
Només seran valorades aquelles propostes que superin els mínims establerts en el
PPT

-

Experiència del cap d’obra d’instal·lacions proposat per l’execució del projecte de les
obres de climatització (fins a 8 punts): les empreses hauran de presentar una relació
de les obres d’instal·lació que hagi realitzat el cap d’obra indicant; el títol oficial del
projecte, el PEM de l’obra amb especificació del PEM de les instal·lacions, el promotor
de l’obra, la direcció facultativa i una breu descripció de les instal·lacions:
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Es valoraran les obres relatives a reformes d’instal·lacions de climatització integrals
(producció, distribució, elements terminals i sistema de control i gestió), on la
instal·lació hagi implicat un PEM en partides d’instal·lacions (pressupost d’execució
material) d’import igual o superior a 200.000,00 € i d’aquestes, en especial, les que
tinguin les següents característiques:
-

DEP. DE LA PRESIDENCIA

3.2

S’hagin realitzat en edificis protegits amb la categoria de BCIN (bé cultural d’interès
nacional) o BCIL (bé cultural d’interès local).
S’hagin realitzat en espais de difícil accés i/o confinats.
Pel que fa als criteris de valoració automàtica

S’ha modificat l’apartat 25 del Plec de condicions generals del Projecte d’obres que s’ha
redactat de forma congruent amb el PPTP, de forma que el termini de garantia de la instal·lació
i dels equips serà de com a mínim 2 anys.
3.3

Experiència del cap d’obra d’instal·lacions

Cal fer constar que la valoració de l’experiència del cap d’obra pot afectar de manera
significativa a la millor execució del contracte, en atenció a les particularitats de l’obra que cal
executar tenint en compte la complexitat dels espais on s’ubiquen les instal·lacions a l’hora
d’accedir i treballar-hi, així com per tal de visualitzar les possibles afectacions als elements
patrimonials de l’edifici. Per tant, les característiques de l’edifici comporten una complexitat
tècnica que determina la necessitat de disposar d’un cap d’obra amb expertesa i experiència
que incidirà significativament en el resultat final de l’obra.
La parametrització que s’ha efectuat permetrà que el cap d’obra disposi d’experiència en
obres amb complexitat tècnica a nivell d’instal·lació és per això que s’ha establert el llindar
dels 200.000,00€ de PEM i a més, en edificis que tingui la qualificació de BCIL o BCIN atès
que l’edifici on es realitzaran les obres te la qualificació de BCIL. Tot això, perquè les obres es
realitzaran en un edifici que té la qualificació de BCIL en el qual cal visualitzar les possibles
afectacions als elements patrimonials de l’edifici i els espais on s’ubiquen les instal·lacions
són complexos tan per d’accedir-hi com per treballar-hi..
3.4

Compra pública innovadora

D’acord amb la modificació dels criteris de valoració dels quals depèn d’un judici de valor es
suprimeix l’apartat 4 Compra pública innovadora de l’informe proposta de data 24 de gener de
2020.
4.

Consideració jurídica sisena:

Es suprimeix l’obligatorietat d’efectuar la visita de les dependències objecte del contracte, per
això és modifica l’apartat 8 del PPTP i s’elimina l’exigència que els licitadors aportin el certificat
de visita obligatòria a les dependències previst a la lletra G del quadre de característiques.
En la nova redacció de l’apartat 8 del PPTP s’indica als licitadors que s’organitzarà una o
diverses visites a les dependències objecte del contracte a la que és molt recomanable assistir
per la complexitat que impliquen els espais on s’ubiquen les instal·lacions a l’hora d’accedir i
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treballar-hi, així com per tal de visualitzar les possibles afectacions als elements patrimonials
de l’edifici. Tot seguit es regula la forma en què s’hauran d’efectuar les peticions de la visita.
5.

Consideració jurídica setena:

Es modifica l’apartat 7.1 del PPTP en el sentit de definir l’equip mínim de treball, que queda
redactat de la forma següent:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

Les empreses licitadores hauran de disposar en la seva estructura d’un responsable tècnic.
El comandament mínim de l’equip de treball és el següent:
-

1 Cap d’obra
1 Encarregat d’instal·lacions
1 Encarregat d’obra civil

Al capdavant dels equips hi haurà d’haver 2 encarregats, l’encarregat d’instal·lacions haurà
d’estar de forma permanent en l’obra. L’empresa contractista també haurà d’adscriure a
l’execució del contracte 1 cap d’obra sota les instruccions del qual actuaran els encarregats i
els hi correspondrà executar les decisions que estableixi la direcció facultativa de l’obra. Les
funcions corresponents al cap d’obra i als encarregats d’instal·lacions i d’obra civil son
incompatibles entre si.
L’empresa contractista per tal d’executar l’obra haurà d’establir els equips de treball que
consideri necessaris per al correcte desenvolupament de l’obra, els quals com a mínim hauran
d’incorporar 3 operaris per instal·lacions i 2 operaris per obra civil. També s’ha modificat
l’apartat 13 de la Memòria descriptiva i tècnica del Projecte d’obres.
4.

Consideració jurídica vuitena:

S’afegeix un nou apartat a l’informe proposta que queda redactat de la forma següent:
16.

Subcontractació

Té la consideració de crític i no pot ser subcontractat el següent personal que forma part
de l’equip mínim de treball:
5.

1 Cap d’obra d’instal·lacions
1 Encarregat d’instal·lacions
3 operaris per instal·lacions
Consideració jurídica novena:

L’apartat 10 de l’informe proposta de data 24 de gener de 2020 queda redactat de la
forma següent:
10. Modificacions del contracte
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Als efectes de l’establert a l’article 204 de la LCSP, el contracte que resulti d’aquesta
contractació podrà ser objecte de modificació:

DEP. DE LA PRESIDENCIA

En un percentatge no superior al 20%, quan es produeixin les condicions següents:
-

L’assumpció de noves de competències o la supressió d’alguna o algunes de les
existents, per part del Departament.

-

L’atribució al Departament de nous mitjans o la reducció dels existents com a
conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del Departament, canvis
d’ubicació de les dependències a on s’executa l’obra que comportin una modificació
dels espais i un augment o bé disminució de les unitats inicialment previstos.

-

Situacions de retallada,
pressupostàries.

-

Avenços tècnics que la millorin notòriament sempre que la seva disponibilitat en el
mercat s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.

-

La necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals o de
seguretat, aprovades amb posterioritat a l’adjudicació com a conseqüència del caràcter
de bé cultural d’interès local del Palau Centelles.

contenció

o

modificació

de

la

despesa

per

raons

En qualsevol d’aquests casos, quan el director facultatiu de l’obra, consideri necessària una
modificació del projecte, sol·licitarà a l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient
de modificació.
En canvi, no caldrà autorització per iniciar l’expedient de modificació quan s’introdueixin
variacions que consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte.
Signat digitalment a Barcelona,

Sub-directora general d’Obres i Serveis
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