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INFORME JUSTIFICATIU DE L’IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 
 

TÍTOL DEL CONTRACTE: PROJECTE EXECUTIU DEL NOU PONT DE PAS SOBRE LES VIES DEL 
FERROCARRIL A L’AVINGUDA PUIG DE JORBA DINS EL PLA DE MILLORES DE LA MOBILITAT AL 
BARRI DE VALLBONA (BARCELONA). 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE: 

L’objecte del contracte és l’execució del nou pont de pas sobre les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de 
Jorba, dins del Pla de millores de la mobilitat al Barri de Vallbona, de Barcelona, amb mesures de 
contractació pública sostenible. 

La proposta contempla les actuacions principals, que són les següents: 

• Augmentar l’amplada de la calçada formant dos carrils (un per sentit) i una vorera. 
• Canviar el traçat del tram aigües avall del pont per tenir un pendent menor a l’actual. 
• Ampliació del pont de pas sobre el ferrocarril, i dotar d’una vorera per a vianants. 
• Canvi de tota la xarxa d’enllumenat. 
• Construcció d’un mur de formigó. 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ: 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 LCSP com a 
un procediment de tramitació ordinaria. 

Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert previst a l’article 156 LCSP amb diversos 
criteris d’adjudicació. 

DURADA DEL CONTRACTE: 

El termini d’execució del present contracte és de sis (6) mesos, comptadors a partir de la data següent a la 
de formalització del contracte. 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE: No. 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 896.460,71 € (IVAexclòs). 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és el de 
1.084.717,46 € euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 896.460,71 €, com a pressupost net i 
188.256,75 €, en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% sobre el pressupost net. 

Atès que el present contracte afectarà a l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2019 la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a l’esmentat exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. 

El valor estimat del contracte (VEC) és de 896.460,71 € sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord amb la previsió de l’article 
101 LSCSP. 
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Any Partida Import net % IVA Import IVA Import total 
2019 D/65099/15320 896.460,71 € 21 188.256,75 € 1.084.717,46 € 

 

Costos directes Import € 
Mà d’obra 
(sense despeses auxiliars de mà d’obra) 

219.479,91 € 

Materials 321.679,35 € 
Maquinàries 93.360,40 € 
Altres conceptes: 

Contempla les despeses auxiliars, els 
elements indeterminats, les partides 
alçades o sense justificació i 
l'arrodoniment. 

71.493,29 € 

SUBTOTAL Suma costos directes: 
706.012,95 € 

Costos indirectes Import € 
5 % s/costos directes 35.300,65 € 

SUBTOTAL Suma costos indirectes: 
35.300,65 € 

 
Total Import Pressupost Execució Material 

 
741.313,60 € 

 

Despeses generals d’estructura 
(DG = 13% s/PEM) 

 
96.370,77 € 

Benefici industrial 
(BI = 6% s/PEM) 

 
44.478,82 € 

SUBTOTAL Suma PEM+DG+DI: 
882.163,19 € 

Despeses Associades Import € 
Realització d'informe i assaigs destructius de 
columnes d'enllumenat 1.239,67 € 

Control vehicular i per vorera amb i sense 
regulació de l'enllumenat  661,16 € 

Soterrament de línia elèctrica (estimació) 6.198,35 € 
Soterrament de línia de telefònica (estimació) 4.132,23 € 
Escomesa d'aigua (estimació) 2.066,12 € 

SUBTOTAL Suma Despeses Associades: 
14.297,52 € 

Total Import Pressupost d’Execució de 
Contracte (IVA exclòs) 

 
896.460,71 € 

 

IVA 
(21% sobre (PEM + DG + BI+DA)) 

 
188.256,75 € 

Total Import Pressupost d’Execució de 
Contracte 

 
1.084.717,46 € 

 

TERMINI DE GARANTIA A PARTIR DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES: 

Dins del termini d’un mes següent a la data final d’obra i/o certificat final, s’estendrà acta de recepció formal i 
positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció del Consorci del Besòs. A partir de l’acta de 
recepció de l’obra, començarà a córrer el termini de garantia, que és de 12 mesos. En cas d’haver ofert, en 
la seva proposició, una millora d’aquesta garantia, caldrà estar a aquest període ampliat. 
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CONSTITUCIÓ DE GARANTIA: 

D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com 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 10 dies hàbils a 
comptar des de l’enviament del requeriment. 

CODI CPV: 

  45221110-6. “Trabajos de construcción de puentes” 

  45233140-2. “Obras viales” 

REQUISITS DE SOLVÈNCIA DELS LICITADORS:  

Solvència econòmica i financera: 

Estan capacitades per contractar amb el Consorci del Besòs les persones físiques o jurídiques amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en 
cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot amb la 
previsió dels articles 65 i 71 LCSP. 

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l’activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de 
disposar d’una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els 
empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible 
per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

De conformitat al què s’estableix a l’art. 77.1a) LCSP, al ser un contracte d’obra amb valor estimat superior 
als 500.000 €, serà exigible la classificació dels empresaris com a contractistes d’obra dels poders 
adjudicadors en els grups, subgrups i categoria. 

Solvència tècnica: 

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia 
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren 
de base per a la seva obtenció. 

No obstant, no poden concórrer a la present licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra 
manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar 
restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a 
la resta de les empreses licitadores. 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la clasificació en els grups, 
subgurps i categories que s’indiquen a continuació: 
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
Reial Decret 773/2015 

CATEGORIA 
Reial Decret 1098/2001 

B 2 3 D 
K 6 2 C 
G 4 1 C 

Per a determinar la classificació, només s’han de considerar: 

- Aquells capítols d’obra que superen el 20% del pressupost. 

- Aquells capítols que, per les seves característiques, es considerin rellevants per a l’obra. 

En aquest projecte, hi ha un capítol que sobrepassa el 20% del pressupost, i correspon a “Estructures i 
Murs” amb un 41,90 % del PEM. 

S’ha cregut oportú incloure dos capítols més per a determinar la classificació del contractista, degut a la 
seva importància i rellevància en l’execució de les obres. Aquests capítols son “Jardineria” i “Pavimentació”, 
els quals corresponen al 19,44 % i 9,32 % del PEM. 

D’altre banda, i de conformitat al què s’estableix a l’article 76.2 LCSP, s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a dedicar o adscriure per l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

• 1 Cap d’Obra: enginyer de camins, canals i ports/enginyer industrial/tècnic superior en arquitectura 
o tècnic mig o grau d’enginyeria, amb un mínim de 5 anys d’experiència com a cap d’obra en obres 
d’urbanitzacions. 

• 1 Encarregat d’Obra: amb un mínim de 5 anys d’experiència com a encarregat en obres 
d’urbanitzacions. 

• 1 Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals: en posició de la formació acreditativa com a 
Prevenció de Riscos Laborals, amb 2 anys d’experiència com a recurs preventiu del contractista en 
obres d’àmbit ferroviari. 

• 1 Tècnic/ca Responsable de l’ambientalització de l’obra: en possessió de la formació 
acreditativa, amb 1 any d’experiència com a responsable d’ambientalització del contractista en 
obres d’urbanitzacions. 

SUBCONTRACTACIÓ: 

L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels 
requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals 
comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

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 on la subcontractació representi un import superior a 
30% del preu. 

Per tal d’assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 
l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 
217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les 
penalitats que corresponguin. 

L'empresa contractista està obligada a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot 
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ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita 
contra la morositat. 

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'empresa adjudicatària ha de presentar, abans 
que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els terminis de 
pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L'òrgan de contractació podrà requerir 
durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes. 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Total 100 punts 

Per a valorar les futures ofertes presentades, s’aplicaran els següents criteris d’adjudicació: 

 A.- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor: 40 punts 

 B.- Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 60 punts 

Total puntuació (criteris judici de valor + criteris automàtics) = 100 punts 

A.- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un JUDICI DE VALOR (40 punts) 

La ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de valor serà de 40 punts.  

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la LCSP, VINT (20) 
PUNTS en la proposta de criteris avaluables mitjançant un judici de valor (A). Aquelles propostes amb una 
puntuació inferior a VINT (20) PUNTS seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de 
licitació per estimar-se tècnicament insuficients. 

Els criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor són els següents: 

A.1.- Memòria Constructiva (fins a 20 punts). 

A.1.1. Descripció de l’execució dels treballs (fins a 6 punts) 

Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats, 
així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les 
activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. Sistemàtica 
de valoració: 

Descripció Valoració 
Procés ben detallat que millora el projecte 6 punts 
Procés ben detallat, correcte, adequada a l'obra 4 punts 
Procés bàsic amb falta de detall o incoherències poc rellevants 2 punts 
No aporta o procés no rellevant 0 punts 

 

A.1.2. Identificació dels punts crítics de l’obra i formulació de propostes de solució (fins a 6 
punts) 

Es valorarà el conjunt dels punts crítics (màxim 5). No es valoraran aquells que siguin d’aplicació als 
aspectes genèrics de la majoria dels projectes. Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Identificació de punts crítics propis molt importants, amb complexitat tècnica 
rellevant, amb aportació d’una solució. 
 

6 punts 
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Identificació de punts crítics propis molt importants, amb una certa complexitat 
tècnica, amb aportació d’una solució. 

4 punts 

Identificació de punts crítics propis bàsics, sense complexitat rellevant, amb 
aportació d’una solució. 

2 punts 

No aporta 0 punts 
 

A.1.3. Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències (fins a 5 punts) 

Es valorarà l’estudi de tots aquells aspectes i accions (màxim 5) que faci compatible l’execució de les 
obres amb els vehicles, vianants, trànsit de ferrocarrils i l’activitat de l’entorn (fases de les activitats 
que composen l’obra, zones proposades per acopi de materials, instal·lació de maquinària i tancats, 
horaris i jornades de treballs programats), així com qualsevol altre aspecte que consideri rellevant per 
tal d’interferir el mínim possible en el normal desenvolupament de la zona. Aquests estudi s’han 
d’enumerar les accions (màxim 5) que durant a terme (acompanyat de plànols si s’escau) amb una 
breu explicació i justificació de l’acció. 

Descripció Valoració 
Accions que en gran mesura, fan compatible l’execució amb l’entorn. 5 punts 
Accions que fan compatible l’execució amb l’entorn. 2,5 punts 
Accions que no fan compatible l’execució amb l’entorn. No aporta 0 punts 

 

A.1.4. Relació de mesures per reduir l’impacte ambiental durant l’execució de les obres (fins a 3 
punts) 

Es valorarà cada mesura de forma separada i considerant el millor grau de benefici pel medi ambient i 
la seva adequació a l’obra de forma concreta. No es valorarà cap referència econòmica. Sistemàtica 
de valoració: 

Descripció Valoració 
Mesures aplicables amb gran benefici mediambiental 3 punts 
Mesures aplicables amb benefici mediambiental 2 punts 
Mesures aplicables amb poc benefici ambiental 1 punt 
No aporta o mesures NO aplicables o intranscendents 0 punts 

 

A.2.- Planificació i Organització de l’Obra (fins a 20 punts). 

A.2.1. Pla d’Obres (fins a 10 punts). 

Es valorarà la planificació aportada de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi la finalització de les obres. No es valorarà cap reducció de termini proposat 
respecte a la planificació de Projecte. Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Planificació molt detallada. 10 punts 
Planificació detallada. 6 punts 
Planificació sintètica 4 punts 
No aporta o planificació incongruent 0 punts 
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A.2.2. Memòria del Pla d’Obra: Justificació de Rendiments (fins a 8 punts). 

Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació 
en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra (activitats, amidaments, maquinària, coeficients, 
número d’equips, etc). Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Justificació molt completa 8 punts 
Justificació completa 5 punts 
Justificació incompleta o mal identificada 2 punts 
No aporta o justificació incongruent 0 punts 

 

A.2.3. Relació de maquinària i mitjans auxiliars (fins a 2 punts). 

Es valorarà la idoneïtat de la maquinària en relació al processos constructius i la planificació ofertada, 
el grau de detall de la relació i la seva disponibilitat. Sistemàtica de valoració: 

Descripció Valoració 
Relació adequada i completa 2 punts 
Relació adequada i suficient 1 punts 
No aporta o relació incongruent / insuficient 0 punts 

 

B.- Criteris d’adjudicació AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. (60 punts) 

B.1. Pel preu ofertat (fins a 35 punts). 

La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts.  

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de 
Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona el dia 16 de març de 2018.  

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 (és a dir el pressupost màxim 
de licitació (IVA exclòs)) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent 
fórmula: 

�
Pressupost net licitació  −  oferta

Pressupost net licitació −  oferta més econòmica
� x Punts màx = Puntuació resultant 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o 
desproporcionats: 

• Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20% 
respecte del pressupost net de licitació. 

• Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de 
l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta 
immediatament consecutiva. 
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• Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà una o 
les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixessempre i quan una amb l’altre o 
totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%. 

En aquests casos en què l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable  per haver estat 
formulada en termes que la fan anormalment baixa, caldrà tramitar-se el procediment previst a l’art. 149 
LCSP. En qualsevol cas, es rebutjarà l’oferta 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, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex X de la 
Directiva 24/2014. 

B.2. Per acreditar participació en actuacions similars a les del contracte dels membres de l’equip 
ofert (fins a 10 punts). 

Per tal de garantir una major qualitat en l’execució de les obres, s’ha cregut oportú avaluar l’experiència 
d’alguns perfils personals requerits en el contracte. La selecció de quin personal cal avaluar la seva 
experiència, s’ha pres en funció de quin dels perfils demanats poden afectar de manera significativa a 
la millora en l’execució de l’obra. Per tant, i agafant aquest criteri com a base, el personal que 
repercuteixen directament en l’execució de les obres és: 

- Cap d’Obra, perquè és la persona que s’encarrega directament de planificar, coordinar i supervisar 
l’execució de l’obra. 

- Encarregat d’Obra, perquè és la persona que s’encarrega directament de l’execució material de 
l’obra. 

- Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals, perquè és la persona que s’encarrega directament de 
implementar i complimentar les mesures preventives, de protecció i seguretat per a un àmbit d’obra 
ferroviari. 

La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva posició, s’ha 
cregut adient valorar-la tenint en compte dos condicionats: 

- Nombre d’obres d’urbanització, en què la persona ha participat, desenvolupant el mateix càrrec 
que la posició del contracte per a la qual es presenta.3 

- Volum econòmic (PEC, IVA exclòs) de l’obra d’urbanització en què la persona ha participat, igual o 
superior a 500.000 euros. 
El barem de 500.000 euros de PEC es defineix com a un mínim a complir per tal de que la obra en 
que la persona ha participat tingui un grau de complexitat bàsic per afrontar els reptes d’execució 
que es puguin plantejar a l’obra a licitar. 

- Nombre d’obres d’àmbit ferroviari, en què la persona ha participat, desenvolupant el mateix càrrec 
que la posició del contracte per a la qual es presenta. 

En el cas del Cap d’obra i l’Encarregat, la valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les 
tasques associades a la seva posició tindrà en compte el nombre d’obres d’urbanització en què la 
persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es 
presenta, amb un volum econòmic (PEC, IVA exclòs) igual o superior a 500.000 d’euros. 

Pel Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals, la valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar 
les tasques associades a la seva posició tindrà en compte el nombre d’obres d’àmbit ferroviari en què la 
persona tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es 
presenta, amb un màxim de 2 actuacions. 



 

 
9 

Edifici Besòs  Carrer Olímpic s/n, pl.2  (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové) 
08930 Sant Adrià de Besòs  Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A 

 

www.consorcibesos.cat 

Puntuació Cap d’Obra 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

4 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

3,2 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

2,4 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

1,6 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització, amb volum econòmic (PEC, 
IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

0,8 punts 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 

Puntuació Encarregat/da 

Concepte Valoració 
5 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

4 punts 

4 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros.. 

3,2 punts 

3 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros.. 

2,4 punts 

2 participacions acreditades en obres d’urbanització, amb volum econòmic 
(PEC, IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

1,6 punts 

1 participació acreditada en obres d’urbanització, amb volum econòmic (PEC, 
IVA exclòs) ≥ 500.000 euros. 

0,8 punts 

No aporta participacions acreditades. 0 punts 

Puntuació Tècnic/ca de Prevenció de Riscos Laborals 

Concepte Valoració 
2 participacions acreditades en obres en àmbit ferroviari. 2 punts 
1 participació acreditada en obres en àmbit ferroviari. 1 punt 
No aporta participacions acreditades. 0 punts 

B.3. Per l’ampliació del termini de la garantia per sobre del termini legal establert (fins a 10 punts). 

Concepte Puntuació 
Termini de garantia 12 mesos addicionals 5 Punts 
Termini de garantia de 24 mesos addicionals 7 Punts 
Termini de garantia de 36 mesos addicionals 10 Punts 

B.4. Per la millora en l’execució del contracte incrementant mitjans personals (fins a 5 punts). 

Concepte Puntuació 
Incorporar ajudant del cap d’obra amb permanència en l’obra i dedicació 
exclusiva, feines tècnic-administratives. 

5 punts 

NO Incorporar ajudant del cap d’obra amb permanència en obra i dedicació 
exclusiva, feines tècnic- administratives. 

0 punts 
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JUSTIFICACIÓ DE CRITERIS: 

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte, en base a la millor relació 
qualitat-preu, la qual s’avaluarà conforme a criteris econòmics i qualitatius, han estat: 

• Oferta econòmica, per determinar l’oferta més avantatjosa en termes més econòmics. 

• Pel procés d’execució de l’obra, planificació de l’obra i justificació del coneixement del projecte, de 
l’adjudicatari, per assegurar la correcte execució dels treballs. 

• Per la qualificació i experiència dels professionals de l’equip tècnic adscrit a l’obra, com a criteri 
valorable, per tal d’assegurar la experiència en el desenvolupament dels treballs de l’obra i la 
correcte execució de les mateixes. 

• Per acreditar l’exepriencia en obres ferroviàries per part del responsable de Preveinció de Riscos 
Laborals, per tal valorar l’experiencia en obres d’execució dins d’àmbit ferroviari. 

• Per l’increment en el percentatge de dedicació de personal tècnic dedicat a l’execució del contracte. 

• Per l’increment de la garantia addicional. 

JUSTIFICACIÓ DE NO INCLUSIÓ DE LOTS: 

D’acord amb la previsió de l’artuicle 99.3 LCSP, es considera innecessari dividir l’objecte del contracte en 
lotsd perquè la realització independnet de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
dificulta l’execució correcte des del punt de vista tècnic. Estem parlant d’actuacions en un únic 
emplaçament. 

APLICACIÓ DE MESURES SOCIALS: 

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271de 24 d’abril , de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona es proposta aplicar les següents mesures socials: 

1. Socials: 

• Objecte del contracte amb eficiència social. 

• Informació de la subcontractació a la fase de licitació: Si l’empresa licitadora té decidit    amb quines 
empreses pensa executar parts específiques de l’objecte contractual, ha d’identificar la/les 
empresa/es subcontractista/es, l’objecte de l’activitat parcial que se subcontractarà i el percentatge 
del preu del contracte que percebrà cada empresa subcontractada. 

• La valoració del preu fins aun màxim 35% de la puntuació total, així, l’adjudicació del contracte és 
una combinació adequada de la ponderació de factors de qualitat i de preu. 

• Informació de la subcontractació a la fase d’execució del contracte: L’empresa contractista ha de 
comunicar a l’òrgan de contractació la subcontractació que pretén portar a terme, segons el que 
preveu l’article 215 de la LCSP. 

• Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l’article 216 de la LCSP, 
l’empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades el preu pactat en el termini legal 
fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

 




